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ABSTRAK 

Susanti, Siti Marfuah, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir 

Antara Pemerintah Daerah Dengan Pengelola Parkir Di Lokasi Pasar Baru Juwana 

Kabupaten Pati. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang, Pembimbing I Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. dan Pembimbing II Ristina 

Yudhanti, S.H., M.Hum. 

Kata kunci: Perjanjian, Pengelolaan Parkir, Pemerintah Daerah, Pengelola 

Parkir 

Parkir adalah salah satu pelengkap dalam suatu bangunan perbelanjaan yang 

hasilnya dapat menunjang pendapatan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan, pelaksanaan perjanjian banyak yang tidak terlaksana dari ketentuan isi 

perjanjian yang berlaku.  

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah pelaksanaan 

perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola 

Parkir di Lokasi Pasar baru Juwana Kabupaten Pati? (2) Bagaimanakah hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara 

Pemerintah Daerah dengan Pengelola Parkir di Lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten 

Pati? (3) Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola 

Parkir di Lokasi Pasar baru Juwana Kabupaten Pati? 

Untuk memeperoleh data peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan 

data antara lain: wawancara, kuesioner (angket), dan studi dokumen. Untuk menguji 

keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Dari hasil penelitian di peroleh data bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan 

parkir di lokasi pasar baru Juwana ini tidak berjalan sesuai dengan isi perjanjian ada 

beberapa hal yang tidak dilaksanakan seperti pada Pasal 2 ayat (2) ayat (4) dan Pasal 

3 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir antara Pemerintah Daerah 

dengan Pengelola Parkir. Hambatannya terletak pada ketidaktahuan para tukang 

parkir dengan adanya perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut padahal tukang parkir 

yang melaksanakan perjanjian yang menyangkut tempat kerja mereka. Upaya yang 

dilaksanakan untuk mengatasi hambatan yang ada dilakukan dengan cara 

memperbaharui perjanjian dengan satu pengelola parkir satu perjanjian atau dengan 

perwakilan dari seluruh tukang parkir, dan menambah pengawas untuk pengawasan 

dan penertiban dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir di lokasi 

pasar baru Juwana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Manusia terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

melakukan riset dengan menerapkan ilmu (teori), sehingga dihasilkan produk 

teknologi yang mampu mengubah dinamika kehidupan dan memberikan kemudahan 

serta kenyamanan bagi manusia. Pengembangan teknologi transportasi juga 

merupakan bagian dari riset dan kajian yang dilakukan, yang hasilnya dapat dilihat 

dari pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini. Dengan kemajuan teknologi 

transportasi, jarak yang semula ditempuh relatif jauh dan memakan waktu lama 

menjadi semakin dekat . kemajuan teknologi transportasi ini dapat kita lihat dari 

banyaknya kendaraan bermotor yang ada dengan berbagai model dan tipe sekarang 

ini. Kemajuan sarana transportasi ini juga harus didukung oleh sarana lain yaitu 

tempat parkir yang memadai. Parkir adalah kata yang sudah tidak asing bagi kita, 

terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan, pasti pernah menggunakan sarana 

parkir.  

Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, 

terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat 

terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Oleh sebab itu masalah parkir diatur 

di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi 

mereka yang memiiki kendaraan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat 

parkir. 
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Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang 

sangat menggiurkan, karena setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan 

tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar 

Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. 

Mengingat betapa menjanjikannya bisnis perpakiran ini, tak jarang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (monopoli) diantara pengelola parkir, 

kebocoran retribusi parkir pada Pemerintah Daerah dan perkelahian antar kelompok 

preman yang biasanya memperebutkan lahan parkir yang dapat berujung kepada 

peristiwa yang tragis.  

Di samping menggiurkannya bisnis perpakiran pada prakteknya tidak terlepas 

dari masalah. Perpakiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik kepada 

konsumen, pengelola parkir, bahkan Pemerintah Daerah. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Retribusi tempat Khusus Parkir Bab I Pasal 1 ayat (7) di sebutkan Parkir adalah 

keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggal 

pemiliknya.  

Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi 

jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir di bangun bersama-sama dengan 

kebanyakan gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan 

yang berhenti pada tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas 

ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk menurunkan kepentingan menaikkan 

dan atau menurunkan orang dan atau barang.  
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Pengelola parkir bukan merupakan perusahaan asuransi, melainkan 

perusahaan jasa yang mengelola lahan pakir di suatu area properti, dengan cara 

bekerja sama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian pengelola parkir 

mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau 

pelataran parkir. Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah. Kemudian mulai berkembang 

pelataran daan gedung parkir yang juga dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Antara pengelola parkir dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati diikat 

oleh perjanjian yang di buat oleh kedua pihak yang berisi tentang kerjasama 

pengelolaan lahan parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. 

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, tidak dipungkiri akan terjadinya wanprestasi dari 

salah satu pihak. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian dalam masalah pengelolaan parkir, yang 

nantinya akan digunakan untuk menyusun penulisan skripsi hukum yang berjudul 

“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR 

ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENGELOLA PERKIR DI 

LOKASI PASAR BARU JUWANA KABUPATEN PATI”. 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

 Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 
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a. Adanya tindakan pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian atau wanprestasi 

terhadap perjanjian kerjasama Pengelolaan Parkir di Pasar Baru Juwana yang 

disepakati antara pengelola parkir dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. 

b. Adanya ketidaktahuan dari salah satu pihak tentang adanya perjanjian kerjasama 

Pengelolaan Parkir di Pasar Baru Juwana yang mengikat mereka.  

c. Belum jelasnya sikap salah satu pihak dalam menangani masalah perjanjian 

Kerjasama Pengelolaan Parkir di Pasar Baru Juwana ini. 

d. Belum jelasnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masalah perjanjian 

kerjasama pengelolaan parkir di Pasar Baru Juwana ini.  

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan di atas, maka masalah 

yang akan diteliti harus dibatasi. Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditujukan 

agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam 

pembahasannya.  

 Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibatasi adalah mengenai 

pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir, hambatan-hambatan yang ada 

dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir ini, dan upaya dari kedua belah 

pihak untuk mengatasi segala hambatan yang ada dalam pelaksanaan kerjasama 

pengelolaan parkir tersebut terutama dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 

tentang payung hukum yang belum melingkupi tentang parkir pasar ini. 
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1.4. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara 

Pemerintah Daerah dengan Pengelola Parkir di Lokasi Pasar Baru Juwana 

Kabupaten Pati? 

2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama 

pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Parkir di Lokasi 

Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati? 

3) Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan 

pengelolaan parkir di Lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir di Pasar 

Baru Juwana Kabupaten Pati. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan kerjasama 

pengelolaan parkir di Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati. 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan perjanjian 

kerjasama pengelolaan parkir di Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati. 

 

 



 

 

 

 

6 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan yang dapat diambil dari skripsi ini antara lain : 

1) Secara teoritis 

Hasil penulisan hukum diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan 

pelaksanaan parkir dan pelaksanaan peraturan daerah dalam bidang parkir dan 

pelaksanaan perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan masyarakat 

serta memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum perdata 

mengenai perjanjian dan hukum tata Negara mengenai peraturan daerah. 

 

 

2) Secara praktis 

Hasil penulisan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait 

termasuk masyarakat luas dalam hal penerapan hukum pada sektor perjanjian dan 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan dan pengundangan 

peraturan mengenai pengelolaan pasar dan parkir pasar. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun perinciannya sebagai 

berikut : 
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1) Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pengujian, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar tabel, daftar singkatan, daftar isi dan abstrak. 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan 

skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi 

yang nantinya penulis akan sajikan. 

2) Bagian Isi Skripsi 

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut : 

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, 

yang di dalamnya diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang 

penulisan penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak 

terjadi kekaburan, maka penulisan ini dibatasi pada pokok-pokok 

permasalahan yang diuraikan dalam perumusan permasalahan dan adanya 

tahap proses penelitian yang diuraikan dalam tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat tentang perjanjian 

kerjasama pengelolaan parkir dan pengelolaan hasil parkir oleh daerah dan 

juga peraturan daerah yang menaungi masalah retribusi parkir ini. 

Bab III tentang Metodologi Penelitian. Bab ini menguraikan secara 

terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan beserta 

alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian dalam bab ini 
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berisi tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber 

data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis 

data, dan sistematika penulisan. 

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini 

menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan 

fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan penelitian 

lapangan (empiris). Bab ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian 

kerjasama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 

dengan pengelola parkir di lokasi pasar juwana baru. 

Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang 

merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran yang 

merupakan garis pemikiran tentang solusi dalam mengatasi permasalahan 

terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dengan pengelola parkir di lokasi pasar 

juwana baru. 

3) Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 

 

 

 

 



9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Perjanjian 

2.1.1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

(Subekti.2005 :1). Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atas 

persetujuan kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi 

obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua 

pihak tersebut (Subekti.2005: 26).  

Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, perjanjian baku telah menjadi salah satu dari jenis-jenis perjanjian yang 

telah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Perjanjian sendiri diartikan sebagai 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 

Perjanjian baku ini biasa dikategorikan sebagai perjanjian sepihak, dimana 

satu pihak hanya menuntut haknya saja dan membebaskan diri dari tanggung 

jawabnya dan pihak lain harus melaksanakan kewajibannya saja sementara hak-

haknya dihilangkan. Pada perjanjian yang sepihak selalu timbul kewajiban-

kewajiban hanya bagi satu pihak (H.F.A. Vollmar. 1995:130). 

Meskipun sifatnya sepihak namun perjanjian baku sudah diterima dalam 

hubungan hukum antar subyek hukum terutama sangat dibutuhkan dalam hubungan 

hukum antara produsen dan konsumen mengingat produsen dalam menjual 
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produksinya dan atau jasanya memerlukan transaksi yang cepat, efektif, dan efisien 

sehingga nampak jelas bahwa yang diutamakan adalah prinsip ekonomi. 

Perjanjian baku berasal dari 2 (dua) kata “perjanjian” dan kata “baku” yang 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masing-masing berarti: 

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh 

dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut 

dalam persetujuan itu (Departemen Pendidikan Nasional.2002: 458). 

Baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan, standar (Departemen Pendidikan 

Nasional.2002: 94). 

David M.L. Tobing, S.H.,M.KN. menyebutkan ciri-ciri perjanjian baku yang 

disimpulkan dibawah ini: 

a. Perjanjian baku bukanlah perjanjian murni karena pada saat dibuat hanya ada 

satu pihak yang mengetahuinya yaitu si pembuat itu sendiri tidak ada 

negosiasi (perjanjian sepihak). 

b. Perjanjian baku memuat syarat-syarat eksonerasi yang membuat pembatasan 

dan atau pengalihan tanggung jawab dari si pembuat perjanjian baku 

(produsen). 

c. Isi perjanjian sudah dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu oleh satu pihak dan 

untuk diberlakukan secara berulang-ulang (biasanya oleh pengusaha atau 

produsen dalam melakukan perjanjian dengan konsumen). 
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d. Perjanjian baku tersebut sudah dicetak dalam suatu kertas perjanjian dan 

tidak dapat dilakukan perubahan lagi kecuali oleh yang membuat dan 

menetapkan. 

e. Umumnya perjanjian baku harus dimintakan tanda tangan atau paraf dari 

pihak yang terpaksa menerima apa saja isi perjanjian tersebut namun dalam 

praktek banyak perjanjian baku yang tidak diperlukan tanda tangan dan atau 

paraf melainkan hanya berupa ketentuan-ketentuan umum dalam satu produk 

seperti halnya karcis parkir kendaraan. (David M.L. Tobing, 2007: 38) 

Perjanjian baku haruslah dipandang sebagai suatu perjanjian atau kontrak 

yang dipersiapkan sebelumnya untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang 

oleh salah satu pihak dan dalam kenyataan digunakan tanpa negosiasi dengan pihak 

lain. 

Perjanjian baku ini sendiri dalam teori kontrak masuk dalam doktrin ketidak 

adilan (uncoscionability) yaitu suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang 

mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang 

dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang adil dan 

memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani 

kontrak yang bersangkutan. Salah satu wujud dari ketidakadilan dalam kontrak 

adalah apa yang disebut dengan keterkejutan yang tidak adil (unfair surprise). Suatu 

klausula dalam kontrak dianggap merupakan unfair surprise manakala klausula 

tersebut bukan klausula yang diharapkan oleh seorang yang normal dalam kontrak 

semacam itu, sementara pihak yang menulis kontrak mempunyai alasan untuk 

mengetahui bahwa klausula tersebut tidak akan sesuai dengan keinginan yang wajar 
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dari pihak lain, tetapi pihak yang menulis kontrak tersebut tidak berusaha menarik 

perhatian pihak lainnya terhadap klausula tersebut. 

 

2.1.2. Syarat Perjanjian 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 di sebutkan bahwa 

ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu: 

a) Sepakat  

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua 

subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata 

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang 

dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka 

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 

b) Cakap 

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada 

asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqil balik dan sehat pikirannya adalah 

cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian: 

a. Orang yang belum dewasa 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan 

semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-

perjanjian tertentu. 

c) Hal Tertentu 
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Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang 

diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu 

perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan 

jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang 

pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Juga 

jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.   

d) Sebab yang halal 

Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan 

jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya  tidak diperdulikan oleh Undang-

undang. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan 

seorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau 

Undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang 

dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu 

sendiri.  

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan 

dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai 

perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.  

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat obyektif dengan syarat subyektif. 

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi 

hukum. Artinya: dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak 

pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut 

untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka 
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tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa inggris dikatakan 

bahwa perjanjian yang demikian itu null and void.  

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya 

bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta 

supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah 

pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) 

secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak 

dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan 

tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti tergantung 

pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan 

voidable (bahasa inggris) dan vernietigbaar (bahasa belanda)( Subekti, 2005:20). 

Sistem hukum perdata mengenal asas kebebasan berkontak, sebagaimana 

yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas ini disebut Freedom of 

contract atau disebut sebagai laissez faire. Laissez faire adalah doktrin yang 

menekankan tindakan untuk memberikan individu kebebasan maksimal, untuk 

memelihara kepentingan sendiri, terutama dalam hubungan eknominya, tanpa 

campur tangan dari pemerintah. Inti teori ini adalah “setiap individu akan melakukan 

pekerjaan terbaik, apabila ia mencapai balas jasa tertinggi”. Masyarakat akan 

memberikan balas jasa tertinggi kepada seorang individu diberikan kebebasan 

maksimal, untuk mencari bagaimana cara ia dapat memperoleh balas jasa tertinggi 

untuknya. (Hendra Tanu Atmadja,2010:7-8) 
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2.2.Tinjauan Pengelolaan Parkir 

2.2.1. Pengertian Parkir 

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 

tidak bersifat sementara (David M.L.Tobing, 2007:1). Sedangkan tempat parkir 

adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau 

badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 

kendaraan bermotor yang memungut bayaran (PP Nomor 65 tahun 2001, Bab I Pasal 

1 angka 16).  

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir 

di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyedia 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang 

memungut bayaran (Marihot P. Siahaan, 2005: 407).  

Dalam pemungutan pajak parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu 

diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini: 

a. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh 

orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut 

bayaran. 
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b. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 

imbalan atas penyerahan barang atau jasa pembayaran kepada penyelenggara 

tempat parkir. 

c. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang 

menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung. Pelataran milik 

pemerintah/ swasta orang pribadi atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir 

kendaraan. 

d. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan 

dan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/ 

swasta, orang pribadi, atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan. 

e. Pelataran parkir adalah pelataran milik Pemerintahatau swasta, orang pribadi, 

atau badan di luar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara 

terbuka. 

f. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan 

kendaraan bermotor. 

g. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk 

menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan 

untuk jangka waktu tertentu, dan atau diperjualbelikan. 

h. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan 

yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan 

atau barang di jalan. 
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Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah melalui perusahaan daerah. Kemudian mulai berkembang pelataran daan 

gedung parkir yang juga dikelola oleh Pemerintah Daerah.  

Dalam kaitannya dengan perpakiran, maka pada saat pemilik kendaraan 

memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di areal parkir baik itu on street 

parking atau off street parking, sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik 

kendaraan dan pengelola parkir.  

Parkir onstreet yaitu parkir pada bahu jalan. Sedangkan parkir off street yaitu 

parkir di luar bahu jalan, yang dimaksud dengan di luar bahu jalan antara lain pada 

kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun 

perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum. 

Para pengguna tempat parkir ini akan membayar biaya parkir yang disebut 

dengan retribusi parkir. Retribusi adalah pungutan yang dipungut oleh Negara baik 

oleh PemerintahPusat atau Daerah sehubungan dengan penggunaan fasilitas Negara. 

Atau dapat dikatakan pembayaran tersebut memang ditunjukan semata-mata oleh si 

pembayar untuk mendapatkan sesuatu prestasi tertentu dari Pemerintah. (R.Santoso 

Brotodihardjo, 2010: 7).  

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat 

Khusus Parkir Bab 1 Pasal 1 angka 14, retribusi tempat khusus parkir yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat 

parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan 
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daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan daerah dan 

pihak swasta.  

Sedangkan yang menjadi wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus 

parkir. 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat 

Khusus Parkir Bab 1 Pasal 1 ayat (14) juga di sebutkan bahwa Retribusi adalah 

pembayaran atasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, 

dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, tidak termasuk 

yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta. 

 

2.3. Retribusi Daerah 

Marihot P. Siahaan, S.E dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

memberikan pengertian mengenai retribusi, yaitu: Retribusi adalah pembayaran 

wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh 

Negara bagi penduduknya secara perorangan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 

angka 26 di sebutkan bahwa: Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, dan kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. Sama halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin 

menikmati jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, ia harus membayar 

retribusi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi tempat 

parkir khusus dalam Bab I Pasal 1 angka 6 di jelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha 

adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 

sektor swasta. 

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-

undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 

b. Hasil penerimaan retribusi daerah masuk ke kas daerah. 

c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) 

langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati atas pembayaran yang 

dilakukannya. 

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselanggarakan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pati yang dinikmati oleh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, 

yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. 
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Dalam peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Retribusi Tempat Parkir Khusus di tetapkan kisaran tarif parkir, lihat tabel 2.1. 

berikut: 

No Jenis Tempat 

Parkir 

Jenis Kendaraan Bermotor/Tidak 

Bermotor 

Tarif 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Pelataran/ 

Lingkungan 

Parkir 

 

 

 

 

 

 

Taman Parkir 

 

 

 

 

 

 

Gedung Parkir 

- Sedan , jeep, mini bus, pick up dan 

sejenisnya. 

- Bus, truck, dan alat berat lainnya. 

 

- Sepeda motor 

 

- Dokar 

- Sepeda  

 

- Sedan, jeep, mini bus, pick up dan 

sejenisnya 

- Bus, truck, dan alat berat lainnya 

 

- Sepeda motor 

 

 

- Sedan, jeep, mini bus, pick up dan 

sejenisnya. 

Rp. 1.500,-/ sekali 

parkir 

Rp. 3.000,-/ sekali 

parkir 

Rp. 700,-/ sekali 

parkir 

Rp. 500,-/ hari 

Rp. 300,-/hari 

 

Rp. 1.500,-/ sekali 

parkir 

Rp. 3000,-/ sekali 

parkir 

Rp. 700,- / sekali 

parkir 

Rp. 1.500,-/ sekali 

parkir 

Rp. 500,-/ sekali 
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- Sepeda motor parkir 

Tabel 2.1. Tarif Parkir Kendaraan Bermotor 

Dalam pengenaan tarif sesuai tabel di atas yang menjadi tolok ukur 

pengenaan tarif adalah jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan atau 

pemakaian tempat khusus parkir.  

Dari pembayaran retribusi parkir ini, hasil yang diperoleh akan masuk ke kas 

daerah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Kas daerah adalah 

tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah. 

 Dengan nama retribusi tempat parkir khusus parkir dipungut retribusi sebagai 

pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan 

dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Sehingga obyek retribusi 

adalah pembayaran atas pemakaian fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang meliputi: pelataran/ lingkungan parkir, 

taman parkir, gedung parkir. Yang tidak termasuk objek dalam retribusi adalah 

tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh perusahaan daerah.  

 

 

 

 



22 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Dasar Penelitian 

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data 

dan menguji kebenaran yang valid. Dalam Penelitian hukum ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang 

dipergunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian yang dapat 

menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang di dalamnya dapat secara 

lisan ataupun tulisan dari para pelaku yang peneliti amati. Pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu yang diterangkan secara utuh. Maka dalam hal ini tidak 

mengisolasi individu atau organisasi kedalam fariable atau hipotesis akan tetapi perlu 

melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. (Moleong, 2004 : 3). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, karena dengan 

menggunakan metode tersebut peneliti dapat memusatkan perhatiannya pada prinsip-

prinsip yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan 

menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh 

gambaran-gambaran mengenai pola yang berlaku. 

 

3.2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dilakukan secara Yuridis Empiris atau Sosiologis. 

Metode pendekatan secara Yuridis Empiris yaitu metode pendekatan yang 

mengkonsepsikan analisis lapangan atau fakta kenyataan pada lapangan. Selain itu 
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dilakukan juga pendekatan terhadap payung hukum yang melindungi, dalam hal ini 

menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan bahasan yang diambil.  

Selain itu juga penulis melakukan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang 

dilakukan dalam menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat peraturan ternyata 

tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada peraturan itu 

dewasa ini. 

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan 

data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan 

informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis yaitu di 

Pasar Juwana Baru, Digital Library Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat 

Universitas Negeri Semarang dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang, serta media elektronik dengan menggunakan media internet. 

3.4. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri. 

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara 

Pemerintah Daerah dengan pengelola parkir di Lokasi Pasar Baru Juwana 

Kabupaten Pati. 

2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama 

pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan pengelola parkir di Lokasi 

Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati. 
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3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian 

kerjasama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan pengelola parkir 

di Lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati. 

 

3.5. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 

2004:157). 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Data primer  

Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan 

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih 

dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi 

ketika wawancara. 

a. Responden  

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. sehingga dari 

beberapa responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang 

diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 

 

b. Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian (Moleong, 2004 : 132). Dalam 
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penelitian ini yang menjadi informan adalah Wakil ketua pengelola pasar dan salah 

satu pengelola parkir pasar yang dinaungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. 

2) Data sekunder  

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan 

landasan teoritis berupa penadapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-

pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam 

ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. 

 

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perUndang Undangan yang 

berkaitan dengan penulisan yang dilakukan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan. 

c. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang 

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. 

 

3.6.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah: 
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1) Wawancara 

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan metode wawancara (Interview) 

yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada informan dan responden, serta jawaban-jawabannya dicatat 

atau direkam. (M. Iqbal Hasan 2002:85). 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak 

yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan 

dengan data-data primer. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, dengan 

pihak yang dipandang memahami masalah yang diteliti. 

2) Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untik 

di jawab nya.  

3) Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan 

melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” (Soerjono Soekanto 

1986:21). Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan bahan hukum tersier seperti 

peraturan perUndang Undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian, putusan pengadilan maupun kamus hukum. 

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari studi dokumen 

sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan pengumpulan dan pengecekan 

berkas-berkas yang ada kaitannya dengan  penelitian yang ada di Pasar Juwana Baru. 
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3.7.Keabsahan Data 

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil 

lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan 

dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong 2006: 330). 

Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 

dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode 

kualitatif. 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. 

b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. 
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3.8.Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain (Moleong 2007:248). 

Secara etimologis “hipotesis” berarti dugaan sementara atau jawaban 

sementara (Alex 2004:152). 

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan 

tema-tema dan merumuskan hipotesis- hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada 

formula yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada 

analisis data, tema, dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara 

menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada (Ashshofa 2004:66). 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara 

memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan 

dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu 

yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-

peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, 

kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh 

tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukakan 
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dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh 

sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.  

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya dan 

ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam 

kenyataannya. 

3.9.Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke lapangan, 

pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap sebelum ke 

lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan sebelum peneliti 

terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu: 

1) Menyusun rancangan penelitian. 

2) Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat yang 

akan digunakan dalam penelitian. 

3) Membuat surat ijin penelitian. 

4) Menentukan responden yang akan membantu peneliti. 

5) Mempersiapkan perlengkapan penelitian. 

6) Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan dengan tata 

cara penelitian yaitu di Pasar Juwana Baru. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Pasar baru Juwana merupakan salah satu pasar yang ada di Kecamatan 

Juwana yang merupakan pasar induk dari pasar yang ada di Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati. Dengan batas administrasi sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Desa Bajomulyo 

b. Sebelah Selatan : Desa Growong Lor 

c. Sebelah Barat : Desa Kudukeras 

d. Sebelah Timur : Desa Growong Lor 

Luas pasar baru Juwana berdasarkan data monografi di kantor pasar tersebut 

adalah 10.100 m
2
. Yang terdiri dari 3 (tiga) lantai. Lantai pertama kios pakaian dan 

sepatu, lantai kedua kios sepatu dan asesoris, dan lantai ketiga los sayuran, bahan 

pokok, lauk-pauk dan kantor pasar.Di pelataran pasar di tempati untuk para 

pedagang buah, makanan, dan lokasi parkir.  

Pasar baru Juwana ini berdiri pada tahun 2007, setelah pasar Juwana lama 

mengalami kebakaran yang menghanguskan seluruh bagian pasar pada tahun 2005. 

Pada kebakaran ini, semua barang milik pedagang yang berada di pasar tidak dapat 

diselamatkan, dikarenakan kebakaran yang terjadi pada malam hari saat pasar sepi. 

Setelah kebakaran, pasar baru Juwana dibangun menjadi 3 (tiga) lantai seperti 

yang ada sekarang. Pedagang yang menempati kios maupun los yang ada di dalam 
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pasar maupun di lingkungan pasar harus membeli maupun menyewanya. Hal ini 

berlaku bagi semua pedagang, baik yang dulunya sudah mempunyai kios ataupun 

los di pasar lama. 

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2012 tentang pedoman 

Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Retribusi pasar umum) Pasal 5 di sebutkan 

bahwa pasar baru Juwana termasuk dalam klasifikasi pasar jenis A1. Hal ini dapat di 

lihat dalam tabel 4.1 berikut: 

No Nama Pasar Klasifikasi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Pasar Puri Baru 

Pasar Baru Juwana 

Pasar Winong 

Pasar Rongowongso 

Pasar Sleko I 

Pasar Burung Dosoman 

Pasar Godi 

Pasar Kayen 

Pasar Tayu 

Pasar Trangkil 

Pasar Soponyono 

Pasar Gembong 

Pasar Bulumanis 

Pasar Wedarijaksa 

Pasar Pucel 

1A 

1A 

1B 

1B 

1B 

1B 

1B 

1B 

1B 

1B 

1B 

1B 

1B 

2 

2 
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 Tabel 4.1. Tabel Klasifikasi Pasar 

Klasifikasi pasar ini berdasarkan situasi dan kondisi pasar, yang di tentukan 

oleh sarana prasarana pasar dan juga waktu beroperasi pasar tersebut. Jika bangunan 

permanen pasar di atas 60% dan waktu beroperasi pasar lebih dari 10 jam, maka 

masuk pada klasifikasi pasar jenis 1A. Jika struktur bangunan permanen berjumlah 

antara 40% sampai dengan 60% dan waktu beroperasi pasar kurang dari 10 jam, 

maka diklasifikasikan jenis 1B. sedangkan yang masuk klasifikasi jenis 2 adalah 

yang bangunan permanen pasar antara 30% sampai dengan 40% dan waktu 

beroperasi kurang dari 10 jam. Selain ketiga klasifikasi ini ada klasifikasi terakhir 

adalah jenis 3 yaitu bangunan pasar semi permanen dan beroperasi pasar hanya 3 

(tiga) kali setiap minggunya.  

Selain pengelolaan kios dan los, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga 

melakukan pengelolaan di pelataran pasar, yang dimanfaatkan sebagai lokasi parkir 

yang menjadi 4 (empat) lokasi di pasar baru Juwana.  

Lokasi parkir ada di 4(empat) lokasi, yaitu di bawah jembatan, di sebelah 

utara dari pasar baru Juwana di depan pasar dan di atas jembatan pasar baru Juwana. 

Dari 4 lokasi parkir terdapat tiga puluh (30) orang tukang parkir yang kesemuanya 

berjenis kelamin laki-laki dan berusia di atas dua puluh lima (25) tahun. Dari 30 

(tiga puluh) orang ini hampir kesemuanya warga desa Growong Lor yang lokasinya 

berada di sebelah timur dan selatan dari pasar baru Juwana ini. Dari 30 (tiga puluh) 

tukang parkir ini 20 diantaranya tergabung dalam karang taruna desa Growong. 

Yang sisanya dari desa-desa lain yang berada disekitar lokasi pasar baru Juwana ini, 

seperti desa Kudukeras, desa Bajomulyo, dan desa sekitarnya. 



 

 

 

 

33 

Di lokasi pasar baru Juwana ini, dibagi 2 (dua) pengelolaannya, yang pertama 

di area pasar baru Juwana dikelola oleh kantor pasar di bawah kewenangan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, sementara yang berada di sebelah timur pasar baru 

Juwana yang menjadi tempat parkir angkutan umum yang dinamakan terminal pasar 

Juwana, menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 

Selain di pasar baru Juwana yang berada di kecamatan Juwana kabupaten 

Pati, peneliti juga melakukan penelitian di beberapa tempat yang mendorong 

berlangsungnya Jasa usaha parkir pasar baru Juwana , diantaranya Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, 

dan Dinas Pendapatan, Pengelolaaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pati. 

Selain peneliti mendapatkan dokumen, peneliti juga mendapatkan informasi dari 

Pemerintah Daerah yang bertugas di bagian Pengelolaan Pasar, Pengelola Parkir, 

dan instansi terkait yang menangani masalah parkir di Kabupaten Pati khusunya di 

lokasi Pasar baru  Juwana. 

 

4.1.2. Gambaran Umum Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah informan yang 

meliputi wakil kepala pasar baru Juwana, sedangkan respondennya yaitu para 

tukang parkir pasar baru Juwana. Pengambilan penelitian berdasarkan karakteristik 

tertentu dengan memilih orang yang memiliki pandangan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.2. berikut: 

No Keterangan Jumlah 

1 Informan  
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1. Bapak Budi Hartono (Wakil kepala 

Pasar baru Juwana) 

2. Ibu Indah (Sekertaris Disperindag 

Bagian Pengelolaan Pasar) 

3. Bapak Edi Waluyo (Ketua Bagian 

Perpakiran Dishubkominfo) 

4. Bapak Suwarto (Sekertaris DPPKAD 

Bagian pendapatan daerah) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Responden 

1. Para tukang Parkir di Pasar baru 

Juwana 

 

30 orang 

  Tabel 4.2. Tabel Subyek Penelitian  

  Data dari responden dapat di lihat dalam tabel 4.3. berikut: 

No Nama 
Jenis 

kelamin 
Umur Keterangan 

1 Agus Laki-laki 25 

 

Di sebelah utara bagian 

timur pasar baru Juwana 

2 Kurmin Laki-laki 28 Di sebelah utara bagian 

timur pasar baru Juwana 

3 Wagiman Laki-laki 38 Di sebelah utara bagian 

timur pasar baru Juwana 

4 Ahmad Ridwan Laki-laki 36 Di sebelah utara bagian 

timur pasar baru Juwana 
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5 Paiman Laki-laki 34 Di sebelah utara bagian 

timur pasar baru Juwana 

6 Darno Laki-laki 30 Di depan pasar baru Juwana 

7 Sabari Laki-laki 32 Di depan pasar baru Juwana 

8 Zainal Laki-laki 28 Di depan pasar baru Juwana 

9 Joko Laki-laki 29 Di depan pasar baru Juwana 

10 Legianto Laki-laki 30 Di depan pasar baru Juwana 

11 Wondo Laki-laki 30 Di depan Pasar baru Juwana 

12 Solikin Laki-laki 32 Di depan pasar baru Juwana 

13 Margono Laki-laki 26 Di depan Pasar baru Juwana 

14 Lasno Laki-laki 38 Di depan Pasar baru Juwana 

15 Sumadi Laki-laki 39 Di depan Pasar baru Juwana 

16 Mukuat Laki-laki 40 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 

17 Sukarman Laki-laki 35 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 

18 Sukardi Laki-laki 37 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 

19 Supriyadi Laki-laki 25 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 

20 Abdul Tutut Laki-laki 26 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 
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21 Harno Laki-laki 35 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 

22 Martono Laki-laki 34 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 

23 Suwilo Laki-laki 36 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 

24 Abdul Wahid Laki-laki 38 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 

25 Hasyim Laki-laki 35 Di bawah jembatan Pasar 

baru Juwana 

26 Munawar Laki-laki 40 Di atas jembatan Pasar baru 

Juwana 

27 Sutriyanto Laki-laki 38 Di atas jembatan Pasar baru 

Juwana 

28 Tambah Laki-laki 39 Di atas jembatan Pasar baru 

Juwana 

29 Jasuwi Laki-laki 29 Di atas jembatan Pasar baru 

Juwana 

30 Suwoto Laki-laki 35 Di atas jembatan Pasar baru 

Juwana 

 Tabel 4.3. Tabel Tukang Parkir Pasar baru Juwana.  
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4.1.3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Antara 

Pemerintah Daerah Dengan Pengelola Parkir Di Lokasi Pasar Baru Juwana 

Kabupaten Pati 

Parkir adalah suatu kegiatan usaha yang tidak bisa ditinggalkan dalam suatu 

tempat perbelanjaan. Parkir ada dua jenis yaitu off street dan on street. Parkir off 

street yaitu parkir di luar bahu jalan yaitu pada kawasan-kawasan tertentu seperti 

pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas 

parkir untuk umum. Sedangkan parkir on street yaitu kegiatan usaha yang 

dilaksanakan di bahu jalan. Menurut tempat parkirnya, lokasi parkir Pasar Baru 

Juwana ini termasuk jenis parkir off stret. 

Perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah dan 

pengelola parkir di lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati ini ada dua perjanjian 

antara lain perjanjian pertama tempat yang menjadi obyek perjanjian berada di 

bawah jembatan dan di atas jembatan pasar baru Juwana antara kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati dengan Bapak Sutarman dengan 

uang setoran sebesar Rp. 80.000,-/hari. Perjanjian kedua antara kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dengan bapak Sudi Irawan tempat yang 

diperjanjikan berada di sebelah utara bagian timur dari pasar baru Juwana dengan 

uang setoran sebesar Rp. 50.000,- /hari. Di bagian depan Pasar Baru Juwana 

Kabupaten Pati tidak di ikat oleh perjanjian,Karena 10 orang yang menjadi tukang 

parkir tidak termasuk warga RT:03 Rw:01 (Bapak Sudi Irawan) maupun anggota 

karang taruna Rekso Rinekso (Bapak Sutarman). 10 (sepuluh) orang ini berasal dari 
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desa-desa lain di sekitar pasar baru Juwana yaitu desa Kudukeras dan desa 

Bajomulyo.  

Alur pelaksanaan perjanjian dari Pemerintah Daerah sampai tukang parkir 

dapat di lihat dari bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4.1. Alur Pelaksanaan Perjanjian 

Dapat diperhatikan dari skema di atas, bahwa perjanjian itu dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan Bapak Sudi Irawan dan Bapak Sutarman. Dari Bapak 

Sudi Irawan ada 5 (lima) orang tukang parkir dengan koordinatornya Bapak 

Kurmin. Sedangkan dari Bapak Sutarman ada 15 (lima belas) tukang parkir yang 

Pemerintah 

Daerah 

Perjanjian 

Bapak Sudi Irawan Bapak Sutarman 

Bapak Kurmin  Bapak Suwoto 

 Bapak Harno 

5 orang 
15 orang 

Rp. 27.500,- 
Rp. 50.000,- 
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koordinatornya Bapak Suwoto dan Bapak Harno. Bapak Suwoto sebagai 

koordinator di lokasi parkir yang terletak di atas jembatan Pasar Baru Juwana 

Kabupaten Pati. Sedangkan Bapak Harno sebagai koordinator di lokasi bawah 

jembatan Baru Juwana Kabupaten Pati.  

Dalam hal perjanjian pelaksanaan perjanjian ini Bapak Sudi Irawan dan 

Bapak Kurmin bertindak untuk dan atas nama kewenangan masing-masing, yaitu 

mewakili daerah dan organisasi masing-masing. Dan fungsi dari keduanya yaitu 

sebagai pengelola parkir yang bertugas merekrut tukang parkir dan bertanggung 

jawab atas tukang parkir yang bernaung di bawahnya. 

Dari hasil pengamatan peneliti, karena pasar baru Juwana ini termasuk pasar 

induk dari pasar-pasar yang ada di kecamatan Juwana, uang setoran sebesar Rp. 

50.000,-/hari dan Rp. 80.000,-/ hari dapat terpenuhi. Selain karena pasar merupakan 

pasar induk keramaian pasar dan pengunjung pasar yang silih berganti dari hitungan 

jam saja, tidak menutup kemungkinan untuk tercapainya uang setoran sejumlah itu 

dapat dipenuhi dengan mudah. 

Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan beberapa kewajiban dan hak dari 

masing-masing pihak. Pihak I (Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan) dan pihak II yaitu Bapak Sudi Irawan dan Bapak 

Sutarman. Dalam wawancara yang peneliti laksanakan di Pasar Baru Juwana 

Kabupaten Pati Terdapat beberapa point dari perjanjian yang tidak dilaksanakan. 

Baik oleh pihak I (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) maupun oleh pihak II 

(Bapak Sudi Irawan dan Bapak Sutarman yang mewakili seluruh tukang parkir di 

Pasar baru Juwana). 
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Di salah satu perjanjian misalnya disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Perjanjian 

Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Parkir Di Lokasi Pasar baru Juwana 

disebutkan kewajiban-kewajiban para pihak. Isi dari Pasal 2 dan 3 dari perjanjian 

kerjasama pengelolaan parkir adalah sebagai berikut: 

Pasal 2: 

Kewajiban pihak kesatu (Dinas Perindustrian dan perdagangan): 

1. Menyediakan lokasi pelataran untuk kegiatan parkir di pasar baru Juwana 

pada lokasi sebelah utara bagian timur panjang 100 m, lebar 8 m. 

2. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pihak kedua 

dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di lingkungan pasar baru Juwana. 

3. Memberikan perintah kepada pihak kedua yang berhubungan dengan 

kebijakan pemerintah daerah. 

4. Menyediakan sarana karcis untuk pemungutan parkir. 

5. Menerima hasil pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh pihak kedua. 

Pasal 3: 

Kewajiban pihak kedua (Bapak Sudi Irawan dan Sutarman mewakili seluruh tukang 

parkir di pasar baru Juwana): 

1. Menerima kerjasama pengelolaan parkir di Pasar baru Juwana pada lokasi 

sebelah utara bagian timur dari pihak kesatu. 

2. Bersedia melaksanakan pungutan jasa parkir di Pasar baru Juwana pada 

lokasi sebelah utara bagian timur sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Bersedia dan sanggup menyetor retribusi pungutan jasa parkir kepada pihak 

kesatu ke bidang pengelolaan pasar dinas perindustrian dan perdagangan 

kabupaten pati atau lewatkantor pasar Juwana sebesar Rp.50.000,- /hari. 
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4. Bersedia dan sanggup membayar pajak parkir di pasar baru Juwana pada 

lokasi sebelah utara bagian timur sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan 

perhitungan potensi, kepada DPPKAD kabupaten pati dan disetor paling 

lambat tanggal 5  setiap bulan berjalan. 

5. Bersedia dan sanggup menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan dalam 

pelaksanaan parkir di lingkungan pasar baru Juwana. 

6. Bertanggung jawab segala biaya operassional dalam pelaksanaan parkir dan 

sarana pelengkapnya.   

Dalam kedua Pasal tersebut disebutkan adanya kewajiban dari masing-

masing pihak. Dari hasil penelitian di lapangan di dapat bahwa dari kewajiban-

kewajiban tersebut banyak yang tidak terpenuhi atau sengaja tidak dilaksanakaan.  

Dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian kerjasama pengelolaan parkir disebutkan 

bahwa pihak kesatu mangadakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 

pihak kedua dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di lingkungan pasar baru 

Juwana. Dari data yang di peroleh dari kuesioner yang di sebar dan di isi oleh 

tukang parkir 100% menyatakan bahwa pengelola pasar ataupun Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan tidak pernah melaksanakan pembinaan, pengawasan 

maupun evaluasi terhadap pihak kedua atau pengelola parkir.  

Dalam Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Kerjasama pengelolaan parkir menyebutkan 

bahwa pihak kesatu menyediakan karcis parkir untuk pungutan parkir, di ketahui 

dari hasil wawancara dan kuesioner dengan tukang parkir bahwa karcis parkir yang 

berupa nomor di buat sendiri oleh tukang parkir secara berkelompok oleh para 

tukang parkir di pasar baru Juwana kabupaten pati. 
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Padahal karcis parkir dapat digunakan sebagai sarana kontrol oleh pemerintah 

daerah untuk memantau ramai tidaknya pengunjung pasar yang mempergunakan 

jasa parkir di area pasar baru Juwana. Dari karcis parkir dapat diketahui jumlah 

pengguna jasa parkir di pasar baru Juwana dari jumlah karcis parkir yang tersobek 

yang diberikan kepada pengguna jasa parkir. Sedangkan kalau penggunaan nomor 

parkir, kontrol akan sulit dilaksanakan karena nomor yang diberikan kepada 

pengguna jasa parkir harus dikembalikan kembali kepada tukang parkir. Jadi tidak 

dapat mengetahui jumlah pengguna jasa parkir. 

Dalam Pasal 3 ayat 3 Perjanjian kerjasama Pengelolaan parkir disebutkan 

bahwa pihak kedua bersedia dan sanggup menyetor retribusi pungutan jasa parkir 

kepada pihak kesatu ke bidang pengelolaan pasar dinas perindustrian dan 

perdaganggan Kabupaten Pati atau lewat kantor pasar Juwana sebesar Rp. 50.000,-

/hari, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pasar yang berada di kantor 

pasar yaitu bapak Budi, menyebutkan bahwa “ kewajiban membayar setoran sebesar 

Rp.50.000,-  itu kewajiban dari setiap tukang parkir yang bertempat di lokasi 

sebelah utara bagian timur dari pasar baru Juwana” (wawancara tanggal 6 Maret 

2013). 

Berdasarkan data yang di ambil dari Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pati di peroleh rekap data hasil 

setoran parkir dari pasar baru Juwana bulan Desember tahun 2012 sebagai berikut: 

Kode 

rekening 
Uraian SKPD 

Anggaran 

pendapatan 

Jumlah 

bulan ini 

Jumlah 

bulan lalu 

Jumlah s/d 

bulan ini 
% 

Sisa 

lebih/kurang 

4.1.2.02.05 

Ret. 

Tempat 

Khusus 

Parkir 

Disperindag 2.304.000 120.000 1.080.000 1.200.000 52,08 (1.104.000) 

Tabel 4.4. Laporan Hasil Pendapatan Sampai dengan Bulan Desember 2012 
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Dari tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa pasar baru Juwana tidak memenuhi 

kewajibannya dalam hal memenuhi jumlah setoran ke kas daerah yang sesuai 

ketentuannya. Padahal setoran yang dikumpulkan ini menjadi salah satu sumber 

pendapatan daerah yang masuk dalam jenis retribusi jasa umum. 

Karena jumlah setoran yang tidak memenuhi target yang ditentukan oleh 

pemerintah daerah dengan jumlah Rp. 2.304.000,- setiap tahunnya dan hanya 

tercapai Rp. 1.200.000,- pada tahun 2012 mengakibatkan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan punya hutang pajak sebesar Rp. 1.104.000,- pada tahun 2012.  

Dari data tukang parkir, dapat kita hitung jumlah pendapatan dari lokasi 

parkir setiap harinya: 

1. Sebelah utara bagian timur pasar (Sudi Irawan) = 5 (tukang parkir)x27.500 

(setoran perhari) = Rp. 137.500,- 

2. Di depan Pasar Baru Juwana (tanpa perjanjian) = 10 (tukang parkir)x50.000 

(setoran perhari) = Rp. 500.000,- 

3. Di bawah dan di atas jembatan (Sutarman) = 15 (tukang parkir)x50.000 

(setoran perhari) = Rp. 750.000,- 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa setiap hari penghasilan dari lahan 

parkir sebesar Rp. 1.387.500,-/hari, satu bulannya diperoleh hasil sebesar Rp. 

41.625.000,-/bulan. Dan satu tahun dapat diperoleh hasil sejumlah Rp. 506.437.500,-

/tahun. 

Dari penghasilan tersebut dialokasikan untuk membayar gaji tukang parkir 

dan pengelola parkir. Untuk tukang parkir masing-masing pengelola parkir mendapat 
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gaji Rp.500.000,-/bulan untuk masing-masing tukang parkir. Dan Rp. 750.000,-

/bulan untuk para pengelola parkir yaitu Bapak Sudi Irawan dan Bapak Sutarman. 

Setiap bulan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk 

gaji tukang parkir dan pengelola parkir sebesar Rp. 16.500.000,-. Sehingga dari 

pendapatan dari parkir di kurangi untuk gaji tukang parkir dan pengelola parkir di 

peroleh penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp. 25.125.000,-/bulan. 

Kalau kita perhatikan dari jumlah setoran semestinya sudah melampaui 

jumlah kewajiban yang harus di penuhi oleh pasar baru Juwana. Tapi pada 

kenyataannya setoran yang masuk ke kas daerah tidak sesuai dengan kewajiban 

yang harus di penuhi setiap tahunnya. 

Hal ini dikarenakan peraturan daerah yang menaungi hal tersebut masih 

lemah, dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain peraturan daerah yang tidak 

berjalan, perjanjian yang mengikat pengelolaan jasa parkir ini pun tidak berjalan dan 

lemahnya sangsi atau hukuman yang mengatur. Tidak adanya sanksi atau hukuman 

yang dikenakan kepada para pihak (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang 

tidak memenuhi kewajibannya tersebut mengakibatkan ketidaktaatan instansi 

tersebut membayar kewajibannya (pajak parkir). Hanya teguran tertulis yang 

dikenakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada 

para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya (pemenuhan pajak).  

Dari hasil kuesioner yang di isi oleh para tukang parkir yang bertempat di 

lokasi sebelah utara bagian timur diketahui bahwa keseluruhan tukang  parkir yang 

bertempat di sebelah utara bagian timur, tidak menyetor Rp. 50.000,-/hari, mereka 

hanya menyetor sejumlah Rp. 27.500,-/hari. 
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Sedangkan yang lokasi parkir yang berada di bawah jembatan pasar baru 

Juwana, juga terjadi masalah yang sama. Mereka menyetor uang setoran tidak 

sesuai dengan perjanjian yang ada. Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan parkir 

yang di wakili oleh bapak Sutarman, yang mewajibkan tukang parkir yang berlokasi 

di bawah jembatan untuk menyetor Rp. 80.000,- /hari, berdasarkan kuesioner yang 

di isi oleh para tukang parkir yang berlokasi di bawah jembatan dan wawancara 

secara langsung dari para tukang parkir diketahui bahwa mereka menyetor sejumlah 

Rp.50.000,- /hari. Padahal sudah jelas bahwa dalam perjanjian di sebutkan 

demikian. 

Dalam Pasal lain dalam perjanjian yaitu Pasal 4 disebutkan bahwa jika pihak 

kedua tidak memenuhi uang setoran secara penuh sesuai perjanjian maka, perjanjian 

ini batal dan lokasi parkir di tarik kembali oleh pemerintah daerah. Pada 

kenyataannya pengelolaan lokasi jasa usaha parkir masih tetap berjalan walaupun 

ada beberapa point dari perjanjian yang tidak dilaksanakan. Banyak pihak yang 

melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini, tapi tidak ada sangsi yang mengenai 

mereka. 

Selain kewajiban yang di tentukan dalam perjanjian, para tukang parkir yang 

tergabung dalam karang taruna desa Growong Lor mempunyai kewajiban lain, yaitu 

menyetorkan sejumlah uang sesuai kesepakatan mereka pada karang taruna desa 

Growong Lor. Berdasarkan wawancara pada para tukang parkir yang bernaung di 

dalam karang taruna desa Growong Lor ini di dapat informasi bahwa setiap harinya 

mereka berkewajiban menyetor sebesar Rp. 25.000,-/hari. Setoran ini tergolong 
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ringan karena di tanggung bersama oleh seluruh pengelola parkir yang bernaung 

dibawah karang taruna desa Growong Lor. 

Ada 2 (dua) cara yang di sepakati oleh Pemerintah daerah yang di wakili oleh 

kantor pasar dengan para pengelola parkir untuk menyetorkan hasil parkir dari 

tukang parkir ke kantor pasar, cara penyetorannya yaitu dengan cara: 

1. Setoran langsung 

Setoran langsung dilaksanakan dengan cara para tukang parkir langsung ke 

bendahara kantor pasar yang berlokasi di lantai tiga (3) di pasar Juwana Baru untuk 

menyetorkan hasil parkir, dengan jumlah yang sudah di tentukan dan disepakti oleh 

kedua belah pihak dalam perjanjian.  

2. Jemput bola. 

Setoran dengan sistem jemput bola, dalam hal ini petugas pengelolaan pasar 

melakukan penarikan kepada tukang parkir sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati bersama. Sistem ini dalam kenyataan memang lebih akurat bagi petugas 

pasar, karena tidak akan menyebabkan keterlambatan penyetoran hasil parkir yang 

sudah di tentukan dan disepakati dalam parjanjian oleh kedua belah pihak. 

Setoran hasil parkir dari tukang parkir ke kantor pasar di lakukan setiap hari 

oleh para tukang parkir, bagi yang terlambat menyetorkan akan di dikenakan 

teguran secara lisan maupun tertulis oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini 

kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang di wakili oleh petugas 

kantor pasar. Dan jika keterlambatan penyetoran lebih dari 7 (tujuh) hari maka 

tukang parkir ini akan dikeluarkan dari kerjaannya secara langsung oleh pemerintah 

daerah. 
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Dari hasil parkir yang disetorkan ke kantor pasar, bendahara kantor pasar 

wajib menyetorkan hasil parkirnya ke kas daerah melalui Bank yang di tunjuk oleh 

Bupati, dalam hal ini di tangani oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang 

selanjutnya akan di setorkan ke kas daerah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

berkewajiban memberikan rekap pemasukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pati setiap bulan dari hasil 

setoran dari berbagai pihak yang berkewajiban menyetorkan dana ke kas daerah. 

Setoran yang dilaksanakan oleh kantor pasar ini biasanya di setorkan 1 (satu) kali 

setiap minggu dan terkadang juga 1 (satu) bulan sekali. Untuk lebih jelasnya dapat 

di lihat pada skema 4.2 berikut ini: 

 

Skema 4.2 Skema Setoran Hasil Parkir Pasar Baru Juwana 

Skema 4.2. ini dilaksanakan oleh tukang parkir di bawah kewenangan Bapak 

Sudi Irawan dan tukang parkir yang tidak masuk dalam perjanjian yang berlokasi di 

depan pasar baru Juwana. Sementara untuk para tukang parkir yang termasuk dalam 

karang taruna Rekso Rinekso di bawah kewenangan Bapak Sutarman dapat dilihat 

pada skema di bawah ini: 

Pengelola Parkir 
pasar baru 

Juwana
Kantor Pasar

Kas Daerah 
(DPPKAD)
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Skema 4.3. Setoran Hasil Parkir Pasar Baru Juwana 2 

Dari skema ini dapat kita lihat bahwa untuk para tukang parkir yang 

tergabung dalam karang taruna Rekso Rinekso mereka mempunyai kewajiban 

setoran di dua tempat. Yang pertama di kantor pasar sebesar Rp.50.000,-/hari. Dan 

untuk kas karang taruna sebesar Rp. 25.000,-/ harinya. Jadi yang tergabung dalam 

karang taruna setiap harinya mereka harus setor sebesar Rp. 75.000,-/ hari dan 

sisanya baru bisa di bagi-bagi untuk seluruh tukang parkir yang bekerja di satu lokasi 

tersebut. 

Begitupun dengan para tukang parkir di bawah kewenangan bapak Sudi 

Irawan, setelah menyetorkan hasil parkir sesuai yang di sepakati oleh kedua belah 

pihak. Sisa dari penghasilan parkir tersebut akan di bagi rata kepada seluruh tukang 

parkir yang berada dalam satu (satu) lokasi parkir. 

 

tukang parkir

kantor pasar

Dinas 
Pendapatan 
(DPPKAD)

kas karang 
taruna
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4.1.4. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 

Pengelolaan Parkir Antara Pemerintah Daerah Dengan Pengelola Parkir Di 

Lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati 

Dari hasil penelitian, yang dilakukan oleh peneliti di pasar baru Juwana 

Kabupaten Pati, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan pengelola 

parkir di lokasi pasar baru Juwana Kabupaten Pati. Peneliti melaksanakan 

wawancara kepada informan yaitu Bapak Budi Hartono yang berkedudukan sebagai 

wakil ketua pengelola pasar (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan  menyebar 

kuesioner dan wawancara secara langsung kepada para responden yaitu tukang 

parkir. Dalam hal ini peneliti mengambil seluruh jumlah tukang parkir, dikarenakan 

jumlah tukang parkir yang terbatas dan semua berada di lokasi sekitar pasar baru 

Juwana Kabupaten Pati. Sehingga tidak terlalu sulit untuk mengambil data kepada 

seluruh tukang parkir yang berada di lokasi pasar baru Juwana. Selain menyebar 

kuesioner, peneliti juga mewawancarai secara langsung tukang parkir di masing-

masing lokasi parkir dengan beberapa tukang parkir yang menjadi perwakilannya. 

Dari hasil penelitian diketahui, hambatan yang dialami dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah dengan pengelola 

parkir di lokasi pasar baru Juwana Kabupaten Pati terletak pada kesepakatan yang 

ada pada perjanjian. Dalam perjanjian yang melaksanakan perjanjian adalah bapak 

Sudi Irawan (ketua RT:03 Rw:01 Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten 

Pati) dan bapak Sutarman (Ketua Karang Taruna Rekso Rinekso Desa Growong Lor 

Kecamatan Juwana kabupaten Pati). 
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Bapak Sudi Irawan dalam perjanjian di jelaskan bahwa bapak Sudi Irawan 

bertindak untuk dan atas nama ketua RT:03 Rw:01 desa Growong Lor Kecamatan 

Juwana Kabupaten Pati. Padahal tidak kesemua tukang parkir berasal dari RT:03 

Rw:01 desa Growong Lor tersebut, lokasi pasar juga tidak masuk dalam wilayah 

kewenangan bapak Sudi Irawan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sebagian dari 

lokasi parkir yang ada d pasar baru Juwana dan lokasi pasar baru Juwana berada 

pada perbatasan 3 desa yaitu desa Growong Lor, desa Kudukeras, dan desa 

Bajomulyo. 

Bapak Sutarman bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Rekso 

Rinekso Desa Growong Lor Kecamatan Juwana. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan para tukang parkir dan pemerintah daerah diketahui bahwa tidak kesemua 

tukang parkir menjadi anggota karang taruna tersebut. Ada beberapa tukang parkir 

yang berasal dari desa lain, yang secara langsung juga tidak termasuk anggota karang 

taruna maupun warga dari Rt:03 Rw:01 desa Growong Lor Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati. 

Pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan parkir tidak 

berwenang untuk mewakili keseluruhan tukang parkir di pasar baru Juwana. Selain 

dari itu dari hasil kuesioner yang di isi oleh para tukang parkir 80% tukang parkir di 

pasar baru Juwana tidak mengetahui adanya perjanjian yang mengikat mereka 

dengan pemerintah daerah. Hal ini sangat fatal karena perjanjian itu mengikat lahan 

parkir atau lokasi parkir tempat mereka bekerja setiap harinya. 

Selain dari pada itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Hartono 

(wakil ketua pengelola pasar) diketahui bahwa sistem pengawasan dan penertiban 
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juga kurang memadai dalam pengawasan pengelolaan parkir ini. Selama pasar baru 

Juwana ini berdiri, dan lokasi parkir ini di fungsikan belum pernah ada tim pengawas 

dan penertib untuk lokasi parkir ini. Selama ini kantor pasar hanya turun kelokasi 

untuk menarik hasil parkir yang setiap harinya. Bukan untuk melakukan pengawasan 

maupun penertiban. 

Bapak Suwarto, selaku sekertaris Dinas Pendapatan, Pengelolaaan 

Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pati, dalam wawancaranya 

menyatakan bahwa “ hasil retribusi jasa umum (parkir pasar) merupakan salah satu 

pendapatan asli daerah yang nantinya akan di pergunakan untuk pembangunan 

daerah, tapi dapat di lihat di sini bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak 

memenuhi kewajibannya dalam jumlah setoran” (wawancara tanggal 5 maret 2013). 

Hal ini juga secara langsung berdampak pada penyusunan RAPBD 

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk tahun berikutnya. Dan 

memepengaruhi pendapatan asli daerah dalam bidang retribusi. 

Dari hasil kuesioner dan waawancara dengan pengelola parkir di pasar baru 

Juwana Kabupaten Pati, diketahui juga bahwa 80% tukang parkir tidak mengetahui 

adanya perjanjian tentang pengelolaan parkir di lokasi pasar baru Juwana Kabupaten 

Pati. Bapak Kurmin, salah satu tukang parkir pasar baru Juwana Kabupaten Pati 

menyatakan bahwa “ memang ada perjanjiannya mbak?, saya nggak tahu tu mbak, 

saya tahune ya saya daftar ke pasar, trus kerja tiap hari setoran, sisa setoran di bagi-

bagi ke semua tukang parkir yang satu lokasi” (wawancara tanggal 7 maret 2013). 

Selain Bapak Kurmin, beberapa tukang parkir yang lain juga menyatakan hal 

yang sama dalam wawancara pada hari yang sama tapi pada lokasi parkir yang 
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berbeda. Dari sini dapat diketahui bahwa sosialisasi tentang perjanjian juga tidak 

dilaksanakan dengan baik. Padahal parkir ini merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah dalam hal retribusi jasa umum yang dikelola oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. 

4.1.5 Upaya  Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama Pengelolaan Parkir Antara Pemerintah Daerah Dengan 

Pengelolaan Parkir Di Lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati  

Parkir merupakan salah satu pendapatan daerah yang diharapkan mampu 

menjadi sumber pembiayaan, penyelenggaraan, penerimaan dan pembangunan 

daerah serta dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

Menurut bapak Budi Hartono selaku wakil kepala pasar baru Juwana , 

pengendalian dan pengawasan menjadi tugas dari seksi petugas pengendalian dan 

pengawas. Petugas pengendalian dan pengawas berfungsi untuk melaksanakan 

pengendalian dan pengawasan pengelolaan perpakiran yang meliputi system dari 

prosedur perijinan, penyelenggaraan, pemungutan atau pengelolaan perpakiran. 

(wawancara dengan wakil kepala pasar baru Juwana, 6 Maret 2013). 

Untuk menangani hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian 

kerjasama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah dengan pengelola parkir di 

pasar baru Juwana Kabupaten Pati. Pemerintah daerah harusnya mengadakan 

perjanjian sejumlah pengelola parkir yang resmi yang ada dalam lingkungan pasar 

baru Juwana. Dengan hal ini diharapkan dapat mencegah ketidak tahuan para tukang 

parkir terhadap perjanjian yang mengikat mereka.  
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Selain dari pada itu pengawasan dan penertiban harus tetap dilaksanakan 

guna memantau pelaksanaan perjanjian baik oleh pemerintah daerah maupun 

pengelola parkir. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran yang terjadi 

dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara pemerintah 

daerah dan pengelola parkir di lokasi Pasar baru Juwana Kabupaten Pati. 

Ketidaktahuan tukang parkir akan adanya perjanjian kerjasama dan para 

pihak yang mewakili para tukang parkir dalam melaksanakan perjanjian menjadi 

faktor utama penghambat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Dan upaya-upaya 

yang bisa di tempuh untuk menangani hal ini antara lain pembuatan perjanjian untuk 

semua pengelola parkir yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan system 

pengawasan dan penertiban yang perlu di tegaskan lagi. 

Sosialisasi juga perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan) kepada para tukang parkir dengan tujuan untuk 

memberitahukan perjanjian yang telah ada kepada seluruh tukang parkir supaya para 

tukang parkir mengetahui akan adanya perjanjian itu, dan memahami hak dan 

kewajiban yang di tentukan oleh perjanjian. Diharapkan dengan tahunya mereka 

mengenai perjanjian, mereka akan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. 

Bapak Suwarto menyatakan dalam wawancaranya “ pengawasan terhadap 

Dinas-dinas yang tidak memenuhi jumlah setoran yang seharusnya akan dikenakan 

saksi, pertama berupa teguran tertulis, jika tetap tidak dihiraukan kami akan 

melaporkan kepada Bupati, dan nanti Bupati yang menentukan sanksinya”. 

(wawancara tanggal 7 Maret 2013). 
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Dari tukang parkir juga menyatakan akan melaksanakan isi dari 

perjanjiannya, jika mereka tahu adanya perjanjian yang mengikat mereka dalam 

pelaksanaan kerjaan mereka, mereka tidak akan melakukan wanprestasi (tidak 

melaksanakan isi perjanjian) jika mereka mengetahui adanya perjanjian tersebut. 

Tapi pada kenyataannya mereka tidak tahu adanya perjanjian ini. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Antara 

Pemerintah Daerah Dengan Pengelola Parkir Di Lokasi Pasar Baru Juwana 

kabupaten Pati. 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

(Subekti.2005:1). Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atas 

persetujuan kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari  apa yang menjadi 

obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua 

pihak tersebut (Subekti. 2005:26). 

Dari perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah 

dengan pengelola parkir di lokasi pasar baru Juwana Kabupaten Pati dapat dianalisis 

berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-unadang Hukum Perdata, untuk mengetahui 

terpenuhi atau tidaknya syarat sahnya perjanjian tersebut berdasarkan Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 di sebutkan bahwa 

ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu: 
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a. Sepakat 

Unsur yang paling penting dalam syarat ini adalah kata sepakat dari para 

pihak yang mengikatkan dirinya yang berarti para pihak yang ingin membuat 

perjanjian harus lebih dahulu bertemu membicarakan segala sesuatu yang ingin 

diperjanjikan oleh mereka dan terjadi diskusi, tawar menawar, serta pengaturan 

pelaksanaan serta konsekwensi perjanjian. Setelah tahapan ini maka akan timbul 

dua hal yaitu ketidak sepakatan atau kesepakatan. Apabila ketidaksepakatan yang 

timbul maka tidak akan ada perjanjian sedangkan jika timbul kesepakatan maka 

kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian. Dalam perbuatan perjanjian baku 

proses seperti diatas tidak seluruhnya dilalui dan dipenuhi sehingga yang artinya 

syarat pertama sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Kalaupun ada kesepakatan, hal 

tersebut barulah terlihat apabila perjanjian baku yang telah dibuat secara sepihak 

dan sudah disiapkan sebelumnya ditanda tangani oleh pihak yang menerima 

perjanjian tersebut. 

Selain dari pada itu dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

di sebutkan bahwa: “ suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang 

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak 

ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal 

yang diatur dalam Pasal 1317”. 
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Sedangkan isi dari Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 

sebagai berikut:  

“ Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu 

janji, guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, 

yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang 

dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji seperti itu. Siapa yang 

telah mmeperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, 

apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”. 

Dalam Pasal 1340 ini dijelaskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak 

yang membuatnya, dan dapat berlaku untuk pihak ketiga apabila pihak ketiga telah 

menyatakan hendak mempergunakannya. Sedangkan dalam pelaksanaan perjanjian 

ini tidak ada pernyataan dari pihak ketiga untuk melaksanakan perjanjian tersebut.  

Dari perjanjian ini dapat kita perhatikan ada kesepakatan antara pihak 

pertama (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan pihak kedua (Bapak Sudi Irawan 

dan Bapak Sutarman) tapi pihak kedua ini tidak bertindak untuk dan atas nama 

pengelola parkir, tapi bertindak untuk dan atas nama kewenangan masing-masing.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini tidak mengikat kepada seluruh 

tukang parkir, tetapi hanya mengikat kepada pihak-pihak (tukang parkir) yang 

bernaung di bawah keduanya yaitu tukang parkir yang berasal dari RW:03 RW:01 

atau warga yang tergabung dengan karang taruna Rekso Rinekso desa Growong Lor 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

b. Cakap 

Unsur ini pun tidak sepenuhnya dipenuhi oleh perjanjian baku mengingat 

kecakapan disini mengatur mengenai kewenangan dari pihak-pihak yang membuat 

perjanjian. Pada saat perjanjian baku ingin diperlukan oleh pihak yang membuatnya 

maka perjanjian baku ini cenderung berlaku umum kepada siapa saja tanpa 



 

 

 

 

57 

memandang tingkat kedewasaan maupun kecakapan bertindak dalam hukum 

sehingga dapat saja untuk pemberlakukan perjanjian baku tertentu tidak memenuhi 

syarat kedua ini tergantung dari pihak yang menerima perjanjian baku tersebut atau 

yang bersinggungan langsung dengan perjanjian baku tersebut. 

Dalam perjanjian ini dikarenakan Bapak Sudi Irawan dan Bapak Sutarman 

yang tercantum dalam perjanjian sudah dewasa, maka kedua belah pihak (Pihak I 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pihak II Bapak Sutarman dan Bapak Sudi 

Irawan) sudah memenuhi syarat kedua ini, yaitu keduabelah pihak telah cakap 

menurut hukum. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk syarat kedua ini yaitu kecakapan sudah 

terpenuhi oleh kedua belah pihak baik pihak I(Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan) dan pihak II (Bapak Sudi Irawan dan Bapak Sutarman). 

c. Hal tertentu 

Dalam semua perjanjian baku diatur mengenai hal kebendaan tertentu yaitu 

dalam rangka pemenuhan isi perjanjian sehingga syarat ketiga ini terpenuhi.  

Untuk pemenuhan syarat ini dalam perjanjian kerjasama pengelolaan parkir 

antara pemerintah daerah dengan pengelola parkir dilokasi pasar baru Juwana 

Kabupaten Pati sudah disebutkan secara jelas bahwa obyek perjanjian adalah lahan 

parkir yang ada di sekitar pasar baru Juwana dan dijelaskan juga bahwa ada 

kewajiaban dan hak yang harus di penuhi oleh pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian. 
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d. Sebab yang halal 

Tidak semua perjanjian baku mencantumkan suatu sebab yang halal yang 

tidak dilarang oleh Undang-Undang mengingat perjanjian baku itu sendiri lahir dari 

ketidakseimbangan kedudukan antara produsen dengan konsumen dimana produsen 

selalu ingin menerapkan prinsip ekonomi diatas prinsip hukum. 

Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah 

dengan pengelola parkir di lokasi pasar baru Juwana Kabupaten Pati tidak 

disebutkan adanya sebab yang halal secara jelas. 

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan 

dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai 

perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. 

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat obyektif  dengan syarat 

subyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat tidak terpenuhi, perjanjian batal 

demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak 

pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut 

untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka 

tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan 

bahwa perjanjian yang demikian itu adalah null and void. 

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya 

bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta 

pembatalan perjanjian. 
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Dalam perjanjian ini, telah ada kesepakatan dari para pihak yaitu pemerintah 

daerah hal ini kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati 

dengan para pengelola parkir yang di wakili oleh pihak-pihak yang tidak 

berwenang. Sehingga perjanjian ini hanya di ketahui oleh para pihak yang 

menandatangani perjanjian sedangkan para tukang parkir yang bekerja di lokasi 

parkir pasar baru Juwana tidak mengetahui adanya perjanjian yang mengikat 

pekerjaan ini. 

Hal ini juga secara langsung berdampak pada uang setoran yang tidak 

memenuhi isi dari perjanjian. Yang secara langsung berdampak juga pada 

pendapatan retribusi daerah dalam bidang parkir. 

Hasil dari penarikan tempat parkir ini akan di masukan ke kas daerah, karena 

termasuk dalam retribusi daerah. Kas daerah adalah  tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir ini sudah 

tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dapat diketahui adanya tanda 

tangan dari kedua pihak dalam perjanjian ini. Tapi dari perjanjian kerjasama 

pengelolaan parkir ini hanya pihak yang bertanda tangan yang mengetahui isi dari 

perjanjian kerjasama pengelolaan parkir, sementara dari para pihak tukang parkir 

tidak ada yang mengetahui adanya perjanjian kerjasama pengelolaan parkir ini. 

Secara langsung juga para tukang parkir ini tidak mengetahui isi perjanjian 

kerjasama pengelolaan parkir di lokasi pasar baru Juwana Kabupaten Pati. 
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4.2.2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 

Pengelolaan Parkir Antara Pemerintah Daerah Dengan Pengelola Parkir Di 

Lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati. 

Setelah adanya perjanjian dari kedua pihak yang jelas punya kepentingan 

sendiri-sendiri. Secara langsung maupun tidak langsung pasti ada hambatan-

hambatan yang dihadapi baik oleh pihak pertama dan kedua. 

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan 

parkir ini adalah tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam syarat sah perjanjian. 

Yaitu pihak yang melaksanakan kesepakatan tidak berwenang untuk mewakili 

seluruh tukang parkir. 

Yang menyepakati perjanjian ini adalah bapak Sudi Irawan dan Bapak 

Sutarman yang bertindak untuk dan atas nama Ketua RT:03 RW :01, dan karang 

Taruna Rekso Rinekso Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

Padahal dari hasil wawancara dengan tukang parkir tidak semua dari tukang parkir 

berasal dari RT:03 RW:01, maupun bergabung dengan karang taruna Rekso Rinekso. 

Ada sebagian tukang parkir yang berasal dari desa lain seperti kudu keras, 

Bajomulyo. 

Dari sini dapat diketahui bahwa perjanjian ini melanggar Pasal 1340 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata “ suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak 

yang membuatnya” dan Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai 

ketentuan-ketentuan umum perjanjian . Dan tidak memenuhi Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. 
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Selain melanggar Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tidak dapat memenuhi kewajibannya 

dalam hal jumlah setoran kepada pemerintah, padahal hasil retribusi jasa umum ini , 

termasuk salah satu dari pendapatan asli daerah yang perlu dikembangkan demi 

kemajuan kabupaten Pati. 

 

4.2.3. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama Pengelolaan Parkir Antara Pemerintah Daerah Dengan Pengelola 

Parkir Di Lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati 

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir di pasar baru 

Juwana, baik tukang parkir maupun pemerintah daerah harus melakukan penarikan 

retribusi jasa umum parkir sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga 

tidak melebihi tarif yang sudah ditetapkan. Pengawasan terhadap pengelola parkir 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011, Pasal 78 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini 

dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertugas di bidang pengelolaan 

pendapatan daerah. 

(2) Pelaksanaan pemungutan retribusi  untuk masing-masing jenis retribusi 

dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing. 

(3) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga terkait. 
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Jika terjadi masalah dalam retribusi jasa umum ini, dalam Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2011 juga mengatur mengenai ketentuan penyidikan dan ketentuan 

pidananya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal-Pasal di bawah ini: 

Pasal 76: 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 

tindak pidana di bidang retribusi.   

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi. 

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 

di bidang retribusi. 
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e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 

bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang retribusi. 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 

orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa. 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi. 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi. 

j. Menghentikan penyidikan dan/atau 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang  retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum 

melaui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

Pasal 77: 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana 
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denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang 

dibayar. 

(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi  

kewajiban untuk membayar retribusinya. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara. 

Seperti halnya pemerintah kota lainnya, pemerintah kota Pati telah dapat 

melaksanakan dan mengembangkan serta mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini 

terlihat dengan semakin mampu untuk melaksanakan urusan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah yang semakin mantap. Sehubungan dengan hal ini pemerintah kota 

Pati secara intensifikasi melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pendapatan 

asli Daerah, yaitu dalam bidang retribusi jasa umum parkir. Terutama dalam 

pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir. 

Pemasukan dan pendapatan daerah dari hasil retribusi jasa umum dalam 

bidang  parkir merupakan salah satu potensi yang lumayan besar bagi pemasukan kas 

daerah yang mempengaruhi APBD. Sehingga perlu pengawasan dan penertiban yang 

lebih baik dan ketat terhadap retribusi jasa umum parkir, melihat tidak sedikit 

pemasukan yang bocor atau tidak masuk ke kas daerah.  

Tetapi pengawasan dan penertiban harus tetap dilaksanakan secara rutin 

untuk menekan seminimal mungkin, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelanggar. Sehingga dapat menimbulkan efek jera. Dan menjalin komunikasi yang 

baik antara pengelola parkir dan pemerintah daerah. Permasalahan ini memang sudah 

menjadi polemik yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, tetapi perlu 
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penanganan yang serius dan dijalankan secara telaten sehingga dapat dilakukan 

seefisien mungkin dan mengena semaksimal mungkin. Baik bagi pendapatan daerah 

maupun pengguna jasa parkir itu sendiri. Dengan adanya polemik yang berlarut-larut 

ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang perlu 

segera diselesaikan agar dapat ditemukan solusi maupun penyelesaian yang dapat 

dijadikan acuan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir tersebut. 

Sejauh ini pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara 

pemerintah daerah dan pengelola parkir di lokasi pasar baru Juwana ini belum 

dilaksanakan secara maksimal karena secara kepegawaian Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan belum mampu melaksanakannya, sehingga banyak terjadi pelanggaran 

tidak hanya dari masyarakat saja tetapi juga keterbatasan petugas serta adanya 

kesempatan yang mendorong untuk melakukan pelanggaran. Untuk itu perlu 

penambahan petugas pengawas, dan waktu yang tidak hanya sampai batas waktu 

yang ditentukan tetapi harus sehari semalam penuh guna menekan tindak 

penyelewengan parkir dengan kata lain perlu adanya penambahan jam kerja bagi 

pengelola parkir. 

Sampai sekarang belum dapat sepenuhnya dilaksanakan khusunya terhadap 

pelanggaran perjanjian kerjasama pengelolaan parkir ini karena proses sosialisasi 

pelaksanaannya belum mengena. Sehingga perlu adanya sosialisasi yang luas dan 

menyeluruh terhadap pengelola parkir dan penambahan perjanjian bagi seluruh 

pengelola parkir. 

Penambahan perjanjian bagi seluruh pengelola parkir ini bertujuan untuk 

memperketat pelaksanaan perjanjian dan memenuhi syarat sah perjanjian untuk 
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syarat subyektif perjanjian. Selain itu penambahan perjanjian ini sekaligus untuk 

sosialisasi kepada para tukang parkir terhadap hak dan kewajiban mereka selama 

menjadi tukang parkir di lokasi pasar baru Juwana.  

Selain penambahan perjanjian system pengawasan dan penertiban juga lebih 

diperketat, hal ini bertujuan untuk mengawasi pengelola parkir dan pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan perjanjian, dan juga untuk mencegah pelanggaran-

pelanggaran yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam menjalankan 

perjanjian yang di sepakati oleh kedua belah pihak.  

Dengan begitu diharapkan dana hasil retribusi jasa umum ini dapat masuk 

secara penuh kepada pemerintah daerah melalui kas daerah, dan mencegah adanya 

kebocoran pendapatan asli daerah dalam hal retribusi jasa umum.  

Pendapatan daerah ini berasal dari dana hasil parkir yang disetorkan oleh 

tukang parkir kepada kantor pasar, selanjutnya pihak kantor pasar menyetorkan 

kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan menyetorkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank 

Perkreditan Rakyat akan memasukannya ke kas daerah dan memberikan rekap 

pendapatan daerah ini kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah.  

Pendapatan Daerah ini akan di pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

Daerah yang di susun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Contoh penggunaan dana APBD dapat dilihat pada penjabaran anggaran pendapatan 

dan belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 pada Pasal 1: 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Angaran 

2009 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp   70.623.592.000,00 

b. Dana Perimbangan  Rp 737.321.846.745,00 

c. Lain-Lain Pendapatan yang sah Rp   50.525.535.000,00 

         Rp 858.470.973.745,00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai   Rp 563.870.805.690,00 

2) Belanja Bunga   Rp         0,00 

3) Belanja Subsidi   Rp                          0,00 

4) Belanja Hibah   Rp    16.226.346.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp    11.571.500.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil  Rp         780.350.000,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp     44.873.208.368,00 

8) Belanja Tidak Terduga  Rp       9.553.065.150,00 

Rp 646.875.275.208,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai   Rp     19.260.581.450,00 

2) Belanja Barang dan Jasa  Rp   163.656.253.800,00 

3) Belanja Modal   Rp   155.703.753.805,00 

Rp 338.620.589.055,00 

Jumlah Belanja   Rp 985.495.864.263,00 
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(Defisit)   (Rp 127.024.890.518,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan    Rp   139.295.031.298,00 

b. Pengeluaran    Rp     12.270.140.780,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 127.024.890.518,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp                           0,00 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan, kita dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perjanjian kerjasama pengelolaan parkir Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan pasal 3 

ayat (3) tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu Pemerintah Daerah 

dan Pengelola Parkir, perjanjian hanya berlaku secara formalitas atau tertulis 

saja. Tapi pada kenyataannya tidak di laksanakan dalam praktek pengelolaan 

lahan parkir di pasar baru Juwana Kabupaten Pati. 

2. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama parkir 

antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Parkir adalah pihak kedua 

(Bapak Sudi Irawan dan Bapak Sutarman) yang menandatangani isi 

perjanjian tidak sepenuhnya berwenang untuk menandatangani perjanjian 

tersebut. Pihak yang menandatangani perjanjian tidak memenuhi syarat 

subyektif dari syarat sahnya perjanjian karena tidak bertindak untuk dan atas 

nama tukang parkir, tapi bertindak untuk daerah dan kewenangan masing-

masing sehingga tidak mewakili keseluruhan tukang parkir dilokasi pasar 

baru Juwana Kabupaten Pati.  

3. Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan-

hambatan yang timbul dari adanya kerjasama pengelolaan parkir antara 

pemerintah daerah dengan pengelola parkir di lokasi pasar baru Juwana 

adalah sebagai berikut: memperbanyak perjanjian dengan kesepakatan 
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keseluruhan pengelola parkir atau koordinator yang mewakili seluruh tukang 

parkir, Menambah petugas pengawas dan penertiban pengelolaan parkir, 

Pelaksanaan proses sosialisasi yang lebih luas dan dapat mengena kepada 

para tukang parkir.  

5.2. Saran 

Dari uraian-uraian kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Saran untuk Pemerintah Daerah perlu pembaharuan perjanjian yang telah ada 

untuk seluruh tukang  parkir atau perwakilan yang bertindak untuk dan atas 

nama tukang parkir, hal ini dikarenakan perjanjian yang telah ada tidak 

ditandatangani oleh pengelola parkir atau pihak yang berwenang. 

2.  Saran untuk Pemerintah Daerah perlu adanya sosialisasi dalam bentuk 

mengumpulkan seluruh tukang parkir dalam sebuah forum untuk menjelaskan 

isi dari perjanjian yang mereka sepakati atau perwakilan mereka sepakati, 

dikarenakan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah ada ini, para 

tukang parkir tidak mengetahui adanya perjanjian. 

3.  Saran untuk Pemerintah Daerah perlu adanya pembuatan peraturan daerah 

(perda) tentang pengelolaan jasa umum ini, dikarenakan dalam masalah 

parkir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini belum ada 

peraturan khusus yang mengatur dan pengelolaan jasa umum ini termasuk 

salah satu sumber terbesar dari APBD. 

4. Saran untuk pengelola parkir, sebaiknya seluruh pengelola parkir yang 

berlokasi di pasar baru Juwana ini menaati isi dari perjanjian dan 

melaksanakan semua hak dan kewajiban yang telah ditentukan, di karenakan 
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pada perjanjian yang telah ada ini para pengelola parkir tidak memenuhi apa 

yang menjadi kewajiban mereka. 
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Lampiran 3. 

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Antara Pemerintah Daerah dengan Bapak 

Sudi Irawan  
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Lampiran 4. 

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Antara Pemerintah Daerah dengan Bapak 

Sutarman 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Pedoman Pertanyaan Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

1. Apa pengertian parkir menurut saudara? 

2. Bagaimana pelaksanaan parkir di pasar baru Juwana Kabupaten Pati? 

3. Berapa hasil parkir yang di terima setiap harinya? 

4. Dari hasil penarikan retribusi parkir kemudian di setorkan kemana? 

5. Ada berapa system penyetoran dari hasil penarikan retribusi parkir? 

6. Apakah pelaksanaan parkir telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pati? 

7. Hambatan apa saja yang ada dalam proses pelaksanaan perpakiran ini? 

8. Apakah semua pengelola parkir mengetahui adanya perjanjian kerjasama 

pengelolaan parkir antara pemerintah daerah Kabupaten Pati dengan 

Pengelola Parkir? 

9. Apakah sanksi bagi pengelola parkir yang tidak menaati isi perjanjian 

kerjasama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah Kabupaten Pati 

dengan Pengelola Parkir di Pasar baru Juwana? 

10. Bagaimana wujud dari sanksi atau hukuman bagi pengelola parkir yang tidak 

menaati isi perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah 

Kabupaten Pati dengan Pengelola Parkir di Pasar baru Juwana? 

11. Bagaimana pelaksanaan dari saksi tersebut? 
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Lampiran 6 

Pedoman Pertanyaan Kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah 

1. Berapa hasil retribusi parkir yang di terima setiap hari? 

2. Di gunakan untuk apa hasil dari retribusi parkir tersebut? 

3. Bagaimana cara penyetoran hasil retribusi parkir dari pasar baru juwana? 

4. Apakah pelaksanaan parkir telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pati? 

5. Hambatan apa saja yang ada dalam proses pengelolaan hasil retribusi parkir? 

6. Apakah sanksi bagi para pihak yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir 

atau terlambat menyetorkan hasil retribusi parkir? 

7. Bagaimana wujud dari sanksi atau hukuman bagi pengelola parkir yang tidak 

menyetorkan hasil retribusi parkir atau terlambat menyetorkan hasil retribusi 

parkir? 

8. Bagaimana pelaksanaan dari saksi tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 

Daftar Pertanyaan Kuesioner kepada Pengelola Parkir 
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1. Bagaimana pengertian parkir menurut saudara? 

Jawab :          

           

2. Apakah saudara mengetahui adanya perjanjian kerjasama pengelolaan parkir 

pasar baru Juwana antara pengelola parkir dan pemerintah daerah kabupaten 

pati? 

Jawab :          

           

3. Berapa kira-kira penghasilan setiap hari dari tempat parkir ini? 

Jawab :          

           

4. Dari hasil penarikan retribusi parkir ini, saudara menyetorkan ke mana? 

Jawab :          

           

5. Berapa setiap harinya yang saudara setorkan? 

Jawab :          

           

6. Pernahkah saudara berpenghasilan kurang,sehingga setoran saudara kurang? 

Jawab :          

           

7. Kalau pernah, tindakan apa yang saudara perbuat? 

Jawab :          

           

8. Hambatan apa saja yang saudara temui selama bekerja dalam bidang ini? 

Jawab :          
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9. Apakah pihak pemerintah daerah pernah secara langsung meninjau 

pelaksanaan parkir ini secara langsung? 

Jawab :          

           

10. Jika saudara menemui masalah dalam pengelolaan parkir ini, apakah ada 

campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Pati  untuk menyelesaikannya? 

Jawab :          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 

Surat Izin Penelitian Ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati 
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Lampiran 9 

Surat izin Penelitian ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
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Lampiran 10 

Surat Izin Penelitian Ke Dinas Hubungan Komunikasi dan Informasi 
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Lampiran 11 

Surat Izin Penelitian Ke Kantor Pasar Baru Juwana 
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Lampiran 12 

Surat Izin Penelitian Dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati 
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Lampiran 13 

Surat Izin Selesai Penelitian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
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Lampiran 14 

Surat Izin Selesai Penelitian dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 
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Lampiran 15 

Surat Izin Selesai Penelitian Dari Dinas Hubungan Komunikasi dan Informasi 
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Lampiran 16 

Laporan Pendapatan Sampai Bulan Desember 2012 
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Lampiran 17 

Foto Area Parkir yang di Jadikan Lokasi Penelitian 

 
Lokasi parkir di atas jembatan 

 

 

 
Foto lokasi Parkir di Bawah Jembatan 
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Foto area parkir sebelah utara bagian timur 

 
Foto lokasi parkir sebelah utara bagian timur 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 18 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
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Lampiran 19 

Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Retribusi Pelayanan Pasar  
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