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ABSTRAK 

Laily, Prophana Aulia Khusna Tsulusil. 2017. Penegakan Peraturan Daerah 

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang. Skripsi 

bagian HTN-HAN. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Rodiyah, 

S.Pd, S.H, M.Si. dan Saru Arifin, S.H, LL.M.  

 

Kata Kunci : Parkir Berlangganan, Penegakan Peraturan Daerah, Retribusi 

 Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan berbagai kebijakan dalam 

rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang, 

kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu salah satunya 

dengan meningkatkan Retribusi Parkir. Kebijakan retribusi parkir di Kabupaten 

Jombang terbagi menjadi dua yaitu retribusi parkir konvensional dan retribusi 

parkir berlangganan. Retribusi parkir berlangganan ini diatur dalam Peraturan 

Daerah No 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum. Pemungutan retribusi parkir berlangganan dibuat untuk meringankan 

beban pengguna dan di pihak lain dapat mengurangi kebocoran kontribusi parkir. 

Pemilik kendaraan bermotor yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan 

tidak akan dikenakan lagi retribusi parkir di kawasan parkir berlangganan selama 

satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menemukan 

hambatan dalam Penegakan Perda No 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di 

Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif, dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Keabsahan data yang 

digunakan adalah teknik Triangulasi.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP tidak menegakkan 

Perda parkir, permasalahan mengenai Perda ini teratasi dengan adanya Perjanjian 

kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort 

Jombang. Perjanjian Kerjasama tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan 

mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

juru parkir yang dibantu oleh Kepolisian. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan kepada juru parkir dilakukan setiap dua bulan sekali. Sedangkan 

pengawasan terhadap juru parkir adalah dengan cara melihat apakah posisi 

kendaraan saat parkir sudah benar atau belum. Pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan dan Kepolisian belum optimal karena pengawasan tidak 

dilakukan setiap hari, padahal proses pelaksanaan parkir berlangganan berjalan 

setiap hari. Sehingga hal ini menyebabkan masih adanya juru parkir yang masih 

memungut retribusi parkir terhadap masyarakat pengguna retribusi parkir 

berlangganan dan masih adanya juru parkir liar. Adapun hambatan yang dialami 

adalah Satpol PP tidak melakukan Penegakan Perda parkir, belum adanya 

sosialisasi terhadap masyarakat mengenai retribusi parkir berlangganan, 

kurangnya biaya operasional untuk pengelolaan retribusi parkir berlangganan dan 

masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan masih memberi sejumlah uang 

kepada juru parkir yang ada di kawasan parkir berlangganan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1        Latar Belakang 

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah 

provinsi, pemerintah daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 1 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal 

yang tercakup dalam otonomi yaitu hak wewenang untuk memanajemeni daerah, 

dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memanajemeni daerahnya 

tersebut. (Rosidin,2010:85) HAW. Widjaja sebagaimana dikutip oleh Utang 

Rosidin (2010:85), menjelaskan bahwa dengan adanya otonomi daerah, daerah 

diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan 

Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. 

Hal ini berarti pemerintah daerah harus mampu melaksanakan berbagai 

kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan Perundang-undangan. Tujuan pemberian 
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otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di 

tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan 

politik nasional. (Kaloh,2007:53) 

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, kebijakan yang 

dilakukan pemerintah yaitu kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan 

menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Pemberian Kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk 

terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal 

dari pajak daerah dan retribusi daerah.  

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan 

retribusi daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

(Rosidin,2010:229) 

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi 

yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom 

mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 

keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup 

memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. 

Kebergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD 
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khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber 

keuangan terbesar di daerah, yang didukung oleh kebijakan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem 

pemerintahan negara. (Rosidin,2010:231) 

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang secara  

geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan  langsung 

dengan beberapa Kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur. Pemerintah 

Kabupaten Jombang melakukan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang, kebijakan yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu salah satunya dengan meningkatkan 

Retribusi Parkir.  

Perkembangan Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun semakin banyak 

perubahan terhadap pola hidup masyarakat, hal ini berpengaruh pada sektor 

kepemilikan kendaraan di Kabupaten Jombang yang makin meningkat, dimana 

setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan 

aktivitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat 

maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. 

Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti dan 

menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Kebijakan 

pengelolaan retribusi perparkiran di Kabupaten Jombang terdapat 2 (dua) jenis 

tempat pelayanan parkir, meliputi parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat 

khusus parkir.  
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Retribusi memiliki keunggulan dalam kemudahan pemungutan dan 

penetapannya yang ditinjau dari segi administrasi, secara teoritis retribusi relatif 

sederhana dan mudah untuk dipungut dengan biaya relatif rendah, kemudahan 

dalam pemungutan retribusi disebabkan oleh tingkat konsumsi yang mudah 

diukur, sehingga pemakai hanya membayar apa yang telah mereka konsumsi. 

(Nirmalasari,2012:9) Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten 

Jombang terbagi menjadi dua yaitu retribusi parkir konvensional dan retribusi 

parkir berlangganan. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan ini, 

masyarakat dituntut untuk membayar retribusi sebelum mereka mengkonsumsi 

barang ataupun jasa. Penerimaan Retribusi parkir konvensional dengan retribusi 

parkir berlangganan memang lebih banyak retribusi parkir berlangganan. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 1.1 

Data Realisasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan  

Tahun Anggaran 2016  

 

No Uraian Penerimaan Januari Februari Maret 

1 Parkir Berlangganan 435,445,000 432,900,000 436,855,000 

2 Parkir Luar Kota Jombang 13,319,500 14,026,500 13,941,500 

  Jumlah  448,764,500 446,926,500 450,796,500 

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2016 

Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir terbesar 

adalah retribusi parkir berlangganan. Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten 

Jombang mulai diterapkan sejak tahun 2010 dan diatur dalam Peraturan Daerah 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 
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Pemungutan retribusi parkir berlangganan sebenarnya dibuat untuk meringankan 

beban pengguna dan di pihak lain dapat mengurangi kebocoran kontribusi parkir. 

Tarif parkir berlangganan rinciannya yaitu untuk roda dua dipungut Rp.15.000,00- 

roda empat Rp.20.000,00- dan roda enam Rp.25.000,00- pertahun (Pasal 8 ayat 

(3) Perda No. 23 Tahun 2010). Pemilik kendaraan bermotor yang sudah 

membayar retribusi parkir berlangganan tidak akan dikenakan lagi retribusi parkir 

di kawasan parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Jombang selama satu 

tahun. Kawasan parkir berlangganan tersebut yaitu di Jalan KH Wahid Hasyim, 

Jalan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Jalan Ahmad Yani. Sedangkan 

dengan pembayaran non berlangganan atau konvensional dengan tarif tersebut 

hanya bisa digunakan untuk 15-20 kali.  

Pemungutan retribusi parkir berlangganan memang mampu 

meningkatkan PAD Kabupaten Jombang, namun sangat merugikan masyarakat 

yang merasa membayar retribusi parkir ganda. Kerugian ini terjadi karena ketika 

sepeda motor keluar dari kawasan parkir berlangganan tersebut masih dipungut 

biaya Rp.1000 sampai Rp.2000 per motor oleh beberapa juru parkir di kawasan 

parkir berlangganan padahal sudah berlangganan, sehingga proses pemungutan 

yang terjadi di kawasan parkir berlangganan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 

ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan Umum.  

Masyarakat selaku pengguna retribusi parkir berlangganan banyak yang 

tidak mengetahui kawasan mana saja yang termasuk ke dalam kawasan parkir 

berlangganan. Masyarakat terkadang juga masih memberi terhadap juru parkir di 
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kawasan parkir berlangganan dikarenakan rasa iba atau tanda terimakasih karena 

kendaraannya telah dijaga oleh juru parkir.  

Penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan retribusi parkir 

berlangganan memicu kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Pengawasan 

terhadap pengelolaan retribusi parkir sangat diperlukan untuk meminimalisasi  

penyelewengan agar tercapai efektif dan efisiensi kerja pelayanan masyarakat. 

Memungut retribusi atas pelayanan publik diperkenankan bagi Pemerintah Daerah 

apabila dalam pemungutan tersebut memiliki dasar hukum dan pelaksanaannya 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi apabila 

dilapangan terjadi penyimpangan atas retribusi tersebut dan menyebabkan 

kerugian bagi masyarakat maka masalah tersebut harus segera diatasi. Berbagai 

masalah yang telah dipaparkan sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berkaitan dengan 

Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba 

mengidentifikasi masalah antara lain :  

a. Beberapa juru parkir di kawasan parkir berlangganan masih memungut 

retribusi parkir kepada masyarakat pengguna retribusi parkir 

berlangganan. 
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b. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui kawasan yang termasuk ke 

dalam kawasan parkir berlangganan.  

c. Masyarakat terkadang masih memberi terhadap juru parkir di kawasan 

parkir berlangganan dikarenakan rasa iba atau tanda terimakasih karena 

kendaraannya telah dijaga oleh juru parkir. 

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di 

Kabupaten Jombang belum optimal.  

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dan juga agar dalam penelitian 

tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah untuk mempermudah penelitian sehingga akan didapatkan hasil 

penelitian yang terarah serta tertuju pada pokok permasalahan yang diteliti. 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan retribusi 

parkir, maka dalam skripsi ini pembahasan akan dibatasi pada aspek Penegakan 

Perda Nomor 23 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

berkaitan dengan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang, antara lain 

Penegakan Perda Nomor 23 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi 

jalan umum berkaitan dengan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten 

Jombang dan Hambatan yang dialami dalam Penegakan Perda Nomor 23 Tahun 

2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berkaitan dengan 

retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dari latar belakang hingga identifikasi dan 

pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sesuai dengan topik 

yang telah diuraikan di awal sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan 

Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang ? 

2. Bagaimana Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan 

dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang ? 

 

1.5        Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, 

maka tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mendeskripsikan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan 

dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang 

2. Untuk menemukan Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 

Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang 

yang menyebabkan ketidakpastian penegakan hukum.   
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1.6        Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi 

pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun teoritis antara 

lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

1) Bagi Penulis  

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan ilmu 

hukum penulis dan harapan penulis hasil penelitian ini dijadikan sebagai 

media pembaharuan penelitian.  

2) Bagi Masyarakat 

Penelitian dan hasil penelitian berupa penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan menjadi referensi baru bagi masyarakat terutama 

dalam menunjang peran sertanya untuk aktif mendukung, melaksanakan dan 

mengawasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga dapat 

memberikan kontribusi pemikiran khususnya dalam bidang Hukum 

Administrasi Negara mengenai penerapan Retribusi Parkir Berlangganan 

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 

2. Manfaat Praktis  

(1) Bagi Penulis 

Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang 

penulisan hukum dan hasil penulisan dapat diberikan masukan bagi penulis 

untuk dijadikan koreksi dalam mengembangkan kemampuan penulis. 
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(2) Bagi Pemerintah 

Membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus yang sama, dan 

memperkuat penegakan payung hukum mengenai Retribusi Parkir 

Berlangganan. 

(3) Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi dan wawasan tentang tertib hukum atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 tahun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan retribusi parkir 

berlangganan.  

(4) Bagi Akademisi dan Mahasiswa 

Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan bacaan penambah wawasan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kepustakaan Penelitian  

Telah terdapat beberapa penelitian terkait dengan Retribusi Parkir Berlangganan 

yaitu :  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

NO JUDUL PENELITI PERSAMAAN PERBEDAAN KEBAHARUAN 

1 Implementasi 

pemungutan 

retribusi 

parkir 

berlangganan 

Kabupaten 

Sidoarjo 

Setianingsih 

Nirmalasari 

Mengenai 

Retribusi Parkir 

Berlangganan 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Setianingsih 

Nirmalasari 

berfokus pada 

implementasi 

pemungutan 

retribusi parkir 

berlangganan di 

Kabupaten 

Sidoarjo 

Mengenai 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

Nomor 23 Tahun 

2010 tentang 

Retribusi 

Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan 

Umum berkaitan 

dengan Retribusi 

Parkir 

Berlangganan di 

Kabupaten 

Jombang. 

2 Analisis 

Kualitas 

Pelayanan 

Retribusi 

Parkir 

Berlangganan 

(Studi di 

Dinas 

Perhubungan 

perihal Parkir 

Berlangganan 

di Kabupaten 

Sidoarjo) 

Yulia 

Febrianti, 

Choirul 

Saleh, dan 

Wima Yudo 

Prasetyo 

Mengenai 

Retribusi Parkir 

Berlangganan 

Penelitian 

tersebut 

berfokus pada 

Kualitas 

Pelayanan 

Retribusi Parkir 

Berlangganan 

Mengenai 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

Nomor 23 Tahun 

2010 tentang 

Retribusi 

Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan 

Umum berkaitan 

dengan Retribusi 

Parkir 

Berlangganan di 

Kabupaten 
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Jombang. 

3 Peranan 

Retribusi 

Parkir 

Berlangganan 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan 

asli daerah 

Kabupaten 

Banyuwangi 

berdasarkan 

Perda 

Kabupaten 

Banyuwangi 

Nomor 12 

Tahun 2011 

Ni Made 

Dhyana 

Ananda 

Saputri 

Mengenai 

Retribusi Parkir 

Berlangganan 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Ni Made 

Dhyana 

berfokus pada 

Peranan 

Retribusi Parkir 

Berlangganan 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan asli 

daerah 

Kabupaten 

Banyuwangi 

Mengenai 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

Nomor 23 Tahun 

2010 tentang 

Retribusi 

Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan 

Umum berkaitan 

dengan Retribusi 

Parkir 

Berlangganan di 

Kabupaten 

Jombang. 

 

 Rujukan penelitian yang pertama yaitu oleh Setianingsih Nirmalasari 

mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul 

“Implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo”. 

Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah Apa latar belakang 

diterapkannya retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, bagaimana 

implementasi pemungutan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo dan 

Hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di lapangan 

dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pemungutan retribusi 

parkir berlangganan adalah peningkatan penerimaan asli daerah dan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, kemudian 

pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai 
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dengan teori Mc. Master, hanya saja pemungutan tersebut tidak sesuai dengan 

prinsip retribusi dan diindikasikan terjadi abuse of power dari pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo. Masalah yang terjadi pada pelaksanaan retribusi parkir 

berlangganan adalah masih banyak terjadi penyimpangan yaitu double collection 

yang dilakukan oleh juru parkir berlangganan, adanya broker, dan kurangnya 

sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan retribusi parkir 

berlangganan sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat kepada para pihak 

yang menjalankan retribusi parkir berlangganan dan sebaiknya masyarakat 

diberikan kebebasan dalam memilih layanan retribusi.  

 Rujukan penelitian yang kedua yaitu oleh Yulia Febrianti, Choirul Saleh, 

dan Wima Yudo Prasetyo mahasiswa Universitas Brawijaya dalam Jurnalnya 

yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi 

di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo)”. 

Penelitian tersebut meneliti tentang penyelenggaraan layanan parkir berlangganan 

di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo perlu untuk 

ditingkatkan.  

 Rujukan penelitian yang ketiga yaitu oleh Ni Made Dhyana Ananda 

Saputri mahasiswa Universitas Jember dalam skripsinya yang berjudul “Peranan 

Retribusi Parkir Berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 

Tahun 2011”. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana 

penerapan retribusi parkir berlangganan dalam konteks meningkatkan Pendapatan 
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Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 dan bagaimana penerapan retribusi parkir 

berlangganan berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan dari Perda ini sangat efektif dalam 

kaitannya ketika diterapkan kepada wajib pajak. Akan tetapi masih ada 

kekurangan dimana ada permainan dari oknum sehingga meskipun wajib pajak 

yang sudah membayar atau melaksanakan kewajibannya yaitu ikut parkir 

berlangganan tetapi masih saja ditarik parkir di tempat-tempat dia memarkir 

kendaraannya, hal ini yang memicu kontra dari masyarakat akan parkir 

berlangganan. Akan tetapi sejauh ini perda ini sukses dilaksanakan.  

 Berdasarkan penelitian yang telah penulis telusuri terkait dengan Parkir 

berlangganan, maka penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan karena fokus 

penelitiannya berbeda yaitu penelitian yang penulis lakukan berfokus pada 

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di 

Kabupaten Jombang. 

 

2.2  Penegakan Hukum 

 Wayne La-Favre (1964) yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (2014:5) 

menjelaskan bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya 

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak 

secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian 

pribadi. Sedangkan menurut Jimly Assidiqie penegakan hukum adalah proses 
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dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi suatu hukum harus 

bisa ditegakkan agar dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan dari hukum 

tersebut dapat tercapai. 

 Penegakan hukum menurut Jimly Asshidiqie ditinjau dari 2 sudut yaitu 

dari sudut subjeknya juga dari sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, 

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula 

diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas 

atau sempit. Penegakan Hukum dalam arti luas yaitu, proses penegakan hukum itu 

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan Hukum dalam arti 

sempit yaitu, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan 

sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, pengertiannya juga 

mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan Hukum dalam arti luas yaitu, 

penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di 

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 
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 Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro 

(1994:76) penegakan hukum pidana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive 

law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin 

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum 

acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. 

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan 

batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat 

penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang 

dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement. 

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal. 

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan 

sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya 

discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. 
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Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diilustrasikan dalam gambar sebagai 

berikut 

             Full Enforcement  

 

    

     

 

 
      Perda No 23  

      Tahun 2010 

 

 

 

 

 

    Actual Enforcement   Area No Enforcement  

       Adanya Diskresi Penegak Hukum 

 

Gambar  2.1 : Ilustrasi Implementasi Perda Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan retribusi parkir 

berlangganan di Kabupaten Jombang 

 

 Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, 

memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret. Penegakan 

hukum dalam prosesnya untuk menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. 

(Soekanto,2014:5). 

 Soerjono Soekanto (2014:7) menjelaskan bahwa Pokok penegakan hukum 

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor 



18 
 

 
 

tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 

terletak pada isi faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya Undang-undang 

mengenai asas dan tujuan berdampak positif.  

b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar. 

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.  

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

(Soekanto,2014:7) 

 Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut 

dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat 

Indonesia. 

1. Undang-undang 

 Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku 

umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah 

(Soekanto,2014:11). Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat 

beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai 

dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono 

Soekanto,1979):  



19 
 

 
 

1. Undang-undang tidak berlaku surut, kecuali peraturan perundang-

undangan mengatur sebaliknya. 

2. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 

4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang 

yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. 

5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang 

yang berlaku terdahulu. 

6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 

7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui 

pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). 

2. Penegak Hukum 

 Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang 

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari 

golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan 

yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai 

pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak 

hukum, halangan-halangan tersebut adalah: (Soekanto,2014:19) 

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak 

lain dengan siapa dia berinteraksi. 

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. 
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3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 

sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi. 

4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan 

tertentu, terutama kebutuhan material. 

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme. 

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-

sikap, sebagai berikut: 

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. 

2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan 

yang ada pada saat itu. 

3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. 

4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai 

pendiriannya. 

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan 

suatu urutan. 

6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya. 

7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib. 

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan & teknologi di dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 

9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri 

sendiri dan pihak lain. 
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10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar 

penalaran dan perhitungan yang mantap. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

 Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut 

antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, 

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 

seterusnya (Soekanto,2014:37). 

4. Faktor Masyarakat 

 Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat 

Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan 

bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum 

sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum 

senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut. 

(Soekanto,2014:45) 

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat 

menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut, maka cara yang dapat 

diterapkan adalah cara yang lunak (atau persuasion) yang bertujuan agar warga 

masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada 

persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Dapat 

dilakukan juga dengan cara penerangan dan  penyuluhan yang dilakukan berulang 
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kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum 

(pervasion). (Soekanto,2014:49). 

5. Faktor Kebudayaan 

 Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap 

buruk (sehingga dihindari) (Soekanto,2014:59). Pasangan nilai yang berperan 

dalam hukum, adalah sebagai berikut: Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, 

Nilai jasmani/ kebendaan dan nilai rohani/ keakhlakan, Nilai kelanggengan/ 

konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme. 

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum 

dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas 

dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut 

proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama 

yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. (Sanyoto.2008:199) 

 

2.3  Otonomi Daerah 

 Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak 

wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
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sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara 

prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi yaitu hak wewenang 

untuk memanajemeni daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam 

memanajemeni daerahnya tersebut. (Rosidin,2010:85) HAW. Widjaja yang 

dikutip oleh Utang Rosidin (2010:85), menjelaskan bahwa dengan adanya 

otonomi daerah, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh 

kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. 

 Hal ini berarti pemerintah daerah harus mampu melaksanakan berbagai 

kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Tujuan pemberian 

otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di 

tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan 

politik nasional. (Kaloh,2007:53) 

 Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan 

pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan 

serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Artinya, pelimpahan 

tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan, dan 

sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. (Mardiasmo,2004:8) Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam 

rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas 

dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (Widjaja,2005:26) 
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 Proses desentralisasi yaitu proses dimana kekuasaan pemerintah pusat 

dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud 

pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah Kabupaten dan Kota di seluruh 

Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintah bergerak dari 

daerah ke pusat, maka sejak ditetapkannya otonomi daerah itu arus kekuasaan 

bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah. (Rosidin,2010: 44) 

 Desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama yaitu 

terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah, unsur yang kedua yaitu 

penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Negara 

kesatuan seperti Indonesia, kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah 

melalui produk hukum, konstitusi dan melembaga. (Widjaja,2005:18). 

 Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus 

penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat (central government), melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah 

yang lebih rendah yang mandiri (zelftanding), bersifat otonomi (teritorial ataupun 

fungsional). Jadi desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi 

juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan 

pemerintah negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah yang lebih rendah. 

(Huda,2013:85-86) 

 Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari 

pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan 

yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah 

yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak 
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daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah. 

(Widjaja,2005:26) 

 Pemerintah Daerah dengan adanya otonomi, diharapkan mampu 

memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa 

intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik 

(masyarakat daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai 

konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rosidin,2010:86) 

Pemerintahan daerah akan dapat terselenggara dengan baik apabila masyarakatnya 

yakin bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan itu, dan kepentingan 

mereka dapat terjamin bagi kelanjutan kesejahteraan masyarakat tersebut. 

(Kaloh,2007: 54) 

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah 

daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas 

dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka 

mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak 

hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong 

otoaktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi 

lingkungannya sendiri. (Kaloh,2007:61) 

 

2.4  Aspek Demokrasi Peraturan Daerah 

 Kedaulatan rakyat atau kerakyatan secara harfiah berarti kekuasaan 

tertinggi ada pada rakyat ataupun terletak di tangan rakyat. Negara yang 
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menempatkan kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat disebut dengan 

Negara Demokrasi, yang secara simbolis sering digambarkan sebagai 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government by the people, 

of the people, for the people). Dari rakyat, maksudnya bahwa mereka yang duduk 

sebagai penyelenggara negara atau pemerintahan harus rakyat atau sekurang-

kurangnya yang disetujui/ didukung oleh rakyat. Oleh rakyat, maksudnya 

penyelenggaraan negara atau pemerintahan dilakukan oleh rakyat atau sekurang-

kurangnya atas nama rakyat ataupun yang mewakili rakyat. Untuk rakyat, 

maksudnya pemerintahan dijalankan atau berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. 

Berdasarkan makna dari, oleh, dan untuk rakyat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur 

pemerintahan negara ada pada rakyat (Rosidin,2010:37) 

 Secara garis besar Demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern 

yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada belakangan 

ini. (Riyanto,2010:154) Pada perkembangan negara modern, demokrasi menjadi 

pilihan di banyak negara sebagai konsep dalam menjalankan tata pemerintahan. 

Demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang 

menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga sinergisitas 

kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang 

didasarkan atas kehendak bersama dan untuk menjalankan kepentingan rakyat 

banyak. (Samudra,2000:131-132) Demikian pula dalam upaya mewujudkan 

negara hukum yang juga harus di topang dengan sistem demokrasi. Demokrasi 
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tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum 

tanpa demokrasi akan kehilangan makna. (Ridwan,2003:6)  

 Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu 

paket. Mendapatkan demokrasi pasti juga mendapatkan kebebasan. Hakikatnya, 

demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu adanya 

komitmen untuk membangun kebebasan, tradisi diantara semua warga yang 

diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas bahwa setiap orang 

bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. Rodiyah (2013:53) menjelaskan 

bahwa : 

“There are two categories (models) of democracy if it is associated 

with the conception of the ideal of democracy itself. Two models of 

democracy in question is a substantive democracy and procsedural 

democracsy. Character models are the first (substantive democracy), 

among others, characterized by the similarity between class, ethnicity, 

gender, and other forms of identity or affiliation within the 

community. This model is essential, many refer to the model of 

"democratic ideal" or the concept of populist democracy. While the 

character models procsedural democracy, among others, indicated by 

the presence of civil liberties, and implementation of regular 

elections”. 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ada dua kategori 

(model) demokrasi jika dikaitkan dengan konsepsi ideal demokrasi itu sendiri. 

Dua model demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi substantif dan demokrasi 

prosedural. Model karakter yang pertama (demokrasi substantif), antara lain, 

ditandai oleh kesamaan antara kelas, etnis, gender, dan bentuk lain dari identitas 

atau afiliasi dalam masyarakat. Model ini sangat penting, banyak mengacu pada 

model "ideal demokrasi" atau konsep demokrasi kerakyatan. Sementara model 
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karakter prosedur demokrasi, antara lain, ditunjukkan oleh adanya kebebasan 

sipil, dan pelaksanaan pemilihan biasa. 

 Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi 

ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk 

diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan 

berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi 

ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga ini bisa saling 

mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. 

(Jailani,2015:137) sedangkan menurut Rodiyah (2013:54) : 

“Until now the most suitable model of democracy and the most 

appropriate implementation of democracy has not been found, even in 

the history of Indonesia is still in the stage of trial and error (trial and 

error) the concepts of democracy while seeking the most suitable. 

Fluctuations of democracy have ups and downs over the 

implementation of the basic aspects, both formal and aspects 

materiilnya aspects. Formal Aspects in question is about the 

perpetrators of the people. The extent to which people's role in a 

process state. Substantive aspects of democracy concerning basic 

substantive issues, among others, consists of a respect for human 

rights (including education), the supervision of government and a fair 

trial. Two aspects of democracy, namely the formal and material 

aspects have to be a cornerstone in the establishment of laws and 

regulations in Indonesia, particularly the establishment of local 

regulations so as to establish justice. Current paradigm of democracy 

drive change in the substance, process and procedures for the 

establishment of laws and regulations become more democratic” 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sampai saat ini 

model yang paling sesuai dengan demokrasi dan pelaksanaan yang paling tepat 

belum ditemukan, bahkan dalam sejarah Indonesia masih dalam tahap percobaan 

dan kesalahan (trial and error). Konsep demokrasi sementara mencari yang paling 

cocok. Fluktuasi demokrasi mengalami pasang surut atas pelaksanaan aspek-aspek 
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dasar, baik aspek materiilnya dan aspek formalnya. Aspek Formal yang dimaksud 

adalah tentang pelaku seseorang. Sejauh mana peran masyarakat dalam keadaan 

proses. Aspek substantif demokrasi menyangkut isu-isu substantif dasar, antara 

lain, terdiri dari penghormatan hak asasi manusia (termasuk pendidikan), 

pengawasan pemerintah dan percobaan yang adil. Dua aspek demokrasi, yaitu 

aspek formal dan material harus menjadi landasan dalam pembentukan hukum 

dan peraturan di Indonesia, khususnya pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga 

untuk membangun keadilan, paradigma saat ini perubahan demokrasi pada 

substansi, proses dan prosedur untuk pembentukan hukum dan peraturan menjadi 

lebih demokratis 

 Syarat minimum demokrasi adalah setiap orang mempunyai hak-hak 

politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul serta dihormatinya 

hak-hak kaum minoritas. Artinya, demokrasi menjamin partisipasi rakyat dalam 

proses penentuan kebijakan dan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah 

daerah. Pembentukan Peraturan Daerah yang demokratis maka perlu adanya asas 

keterbukaan. Keterbukaan dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat perlu 

di prioritaskan agar dapat terwujud proses hubungan antara pemerintah dengan 

rakyat. (Santoso,2013:100) 

 Pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari aktivitas dalam 

mengatur masyarakat daerah yang terdiri dari gabungan manusia dengan segala 

dimensinya. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk Peraturan 

Perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
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berbunyi bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 

Kepala Daerah. 

 Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen aturan yang secara sah 

diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

didaerah. Sejak 1945 hingga sekarang ini telah berlaku beberapa Undang-undang 

yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan 

menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. 

 Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang demokratis untuk 

mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara 

merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Oleh 

karena itu tokoh pembuat Perda harus memiliki pemahaman tentang teori 

pembentukan Undang-undang. (Santoso, 2013:101)  

 Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda dibuat berdasarkan 

dinamika masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Pemerintah Daerah 

sebagai daerah otonom yang mandiri memiliki wewenang atributif, sehingga 

berwenang membuat produk hukum, salah satunya yaitu Perda. Wewenang 

pembentukan Perda dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD. 

(Santoso,2013:102) 

 

2.5  Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota 

 Pasal 22 huruf a Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-undang diatur 
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dengan Undang-undang. Sebagai peraturan pelaksanaan amanat konstitusi 

tersebut ditetapkanlah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsideran Undang-undang 

tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang 

berdasar atas hukum maka dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kelancaran 

perlu dibentuk Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Undang-undang ini merupakan salah satu syarat dalam rangka 

membangun hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh 

cara dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat semua lembaga yang 

berwenang membuat Peraturan Perundang-undangan. (Zuraida,2012:11) 

 Secara Yuridis Formal, pedoman baku Pembentukan Perundang-undangan 

mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 5 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan 7 asas, yaitu:  

1. Kejelasan Tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai. 

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis 

Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat 

pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan 

Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, 

apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang. 

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yaitu bahwa dalam 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 
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memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan 

Perundang-undangannya. 

4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, 

yuridis, maupun sosiologis. 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

6. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang 

jelas dan mudah di mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai 

macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 

atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 

Dengan demikian, seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 dengan penjelasannya) 
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Sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas : 

1. Pengayoman, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-

undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan 

ketenteraman masyarakat. 

2. Kemanusiaan, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak 

asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional. 

3. Kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

4. Kekeluargaan, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat 

dalam setiap pengambilan keputusan. 

5. Kenusantaraan, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 

Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat 

di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  
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6. Bhineka Tunggal Ika, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, 

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

7. Keadilan, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara. 

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa 

setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat 

hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain 

agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. 

9. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban 

dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.  

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap materi 

muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, 

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. (Pasal 6 Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 dengan penjelasannya) 

Jazid Hamidi dan Budiman sebagaimana dikutip oleh Ida Zuraida (2012:14), 

menjelaskan bahwa dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan harus 

memiliki tiga landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Landasan Filosofis adalah suatu rumusan Peraturan Perundang-undangan 

harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara 

filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan 

hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-

cita kesusilaan. 

2. Landasan sosiologis adalah suatu Peraturan Perundang-undangan harus 

sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh 

karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang 

hidup di masyarakat”. 

3. Landasan yuridis adalah suatu Peraturan Perundang-undangan harus 

mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang 

terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. (Zuraida,2012:14-15).  

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Peraturan Presiden 

6. Peraturan Daerah Provinsi dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah terbagi menjadi dua 
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bagian yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 

Peraturan Daerah (Perda) sendiri termasuk ke dalam hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 berada di 

Pasal 7 butir f dan g. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota berisi 

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih 

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14 Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011).  

 

Tahapan Penyusunan Perda terbagi menjadi enam tahap yaitu : 

1. Tahap Perencanaan  

 Perencanaan Penyusunan Program Legislatif Daerah (Prolegda) 

Kabupaten/ Kota memuat program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ 

Kota dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, materi yang 

diatur, dan keterkaitannya dengan Undang-undang lainnya. Materi yang telah 

melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. 

Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan 

hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut 

dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Prolegda disusun bersama-sama 
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antara Kepala Daerah Kabupaten/ Kota (Bupati) masing-masing daerah dan 

DPRD Kabupaten/ Kota. (Pasal 39 – 40 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011)  

2. Tahap Penyusunan 

 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dapat berasal dari DPRD 

Kabupaten/ Kota atau Bupati yang disertai dengan penjelasan atau keterangan 

dan/ atau naskah akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota 

b. Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten/ Kota 

c. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang hanya mengubah 

beberapa materi 

 Disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi 

muatan yang diatur. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/ Kota dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. 

(Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011)  

3. Tahap Pembahasan 

 Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten/ Kota dilakukan oleh 

DPRD Kabupaten/ Kota bersama Bupati melalui tingkat-tingkat pembicaraan 

dalam rapat komisi/ panitia/ badan/ alat kelengkapan DPRD Kabupaten/ Kota 

yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. (Pasal 77 Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011) 

4. Tahap Penetapan 

 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang telah disetujui 

bersama oleh DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati disampaikan oleh pimpinan 
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DPRD Kabupaten/ Kota kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah Kabupaten/ Kota. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ 

Kota dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tersebut 

ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut 

disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tersebut sah 

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan wajib diundangkan. (Pasal 80 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011)  

 

5. Tahap Pengundangan 

 Agar setiap orang mengetahuinya maka Peraturan Daerah Kabupaten/ 

Kota diundangkan dalam bentuk Lembaran Daerah yang dilaksanakan oleh 

sekretaris daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai 

kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam 

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. (Pasal 86 Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011) 

6. Tahap Penyebarluasan  

 Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD Kabupaten/ Kota dan 

Pemerintah Kabupaten/ Kota sejak penyusunan prolegda, penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga 

pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat 

memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para 
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pemangku kepentingan. Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh DPRD 

Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dikoordinasikan oleh alat 

kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan 

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan 

oleh alat kelengkapan DPRD, sedangkan untuk penyebarluasan rancangan 

peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 

Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang telah diundangkan dalam 

Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD Kabupaten/ Kota dan 

Pemerintah Kabupaten/ Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang 

disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam 

Lembaran Daerah. (Pasal 92 – 95 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011)   

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/ atau 

tertulis dapat dilakukan melalui : 

1. Rapat dengar pendapat umum 

2. Kunjungan kerja 

3. Sosialisasi dan/ atau Seminar, lokakarya dan/ atau diskusi. 

 Masyarakat tersebut dapat berupa orang perseorangan atau kelompok 

orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan 

Perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan 

masukan maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat. (Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011) 
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2.6  Definisi Pendapatan Asli Daerah  

 Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, 

oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya 

kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin 

besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan 

pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen 

sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana 

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah, juga sisa 

anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pasal 1 Undang-undang Nomor. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan 

untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan 

usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah 

Pusat.  

 Mardiasmo (2002:132) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah Daerah dilarang 
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menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang 

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan 

kegiatan impor/ ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerahnya.   

 

2.7  Tinjauan Umum tentang Retribusi 

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya 

jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. 

Jasa tersebut bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang 

menerima balas jasa dari negara (Siahaan, 2008:5)  

2.7.1 Retribusi Daerah 

2.7.1.1 Pengertian  

 Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, menjelaskan 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. Artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau 

karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan 

atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, 

sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang dapat di nikmati oleh 
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masyarakat. Sedangkan jasa merupakan kegiatan pemerintah daerah berupa usaha 

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya 

yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (Siahaan,2008:6). Jadi 

retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada yang membutuhkan.  

Retribusi daerah termasuk ke dalam jenis pungutan bukan pajak, yang merupakan 

salah satu sumber pendapatan asli daerah. Retribusi pada umumnya mempunyai 

hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut 

ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah. 

Marihot Siahaan (2008:7) menjelaskan bahwa ada beberapa ciri yang melekat 

pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia, antara lain : 

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-

undang dan Peraturan Daerah yang berlaku. 

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke dalam kas Pemerintah Daerah. 

c. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan kontraprestasi 

secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang 

dilakukannya. 

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

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

yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak akan mendapatkan balas 

jasa/ kontraprestasi dari Pemerintah Daerah.  
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Karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut : 

1. Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

2. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

3. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi 

berupa jasa 

4. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan 

retribusi yang bersangkutan 

5. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis 

(Soebechi,2012:127) 

 Pengaturan retribusi harus berdasarkan prinsip-prinsip umum pungutan 

retribusi. Fisher (1996) sebagaimana dikutip oleh Soebechi (2012:128) 

menjelaskan bahwa, prinsip umum dalam penarikan retribusi adalah : 

1. Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan marjin 

keuntungan dan penggunaan langsung 

2. Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa penggunaan langsung 

dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan (pada biaya yang 

pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali apabila harga dibayar 

dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah pelaporan 

atau fasilitas diterima oleh pengguna barang.  

3. Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis 

harganya 

4. Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh 

dalam menentukan retribusi. 



44 
 

 
 

2.7.1.2 Objek Retribusi Daerah 

 Pasal 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa 

objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

dapat dipungut retribusi, melainkan hanya jasa tertentu yang menurut 

pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu 

tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan 

perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi dibagi menjadi tiga objek 

retribusi, yaitu: 

a. Retribusi Jasa umum  

 Merupakan pelayanan/ jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (Pasal 109 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009). 

b. Retribusi Jasa usaha 

 Merupakan pelayanan/ jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi  

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau  

2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta (Pasal 126 Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009) 
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c. Retribusi Perizinan tertentu 

 Merupakan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian 

izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Pasal 140 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009). 

 

2.7.1.3   Subjek Retribusi Daerah 

a) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa 

umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi jasa umum. (Pasal 125 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009) 

b) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha. (Pasal 139 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009) 

c) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat 

merupakan wajib retribusi perizinan tertentu. (Pasal 147 Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009) 
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2.7.1.4   Jenis-Jenis Retribusi Daerah  

1. Retribusi Jasa umum 

Jenis-jenis dari retribusi jasa umum adalah : 

a. Retribusi pelayanan kesehatan 

b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan 

c. Retribusi biaya cetak KTP dan akta catatan sipil 

d. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat 

e. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum 

f. Retribusi pelayanan pasar 

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h. Retribusi penggantian biaya cetak peta  

i. Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus 

j. Retribusi pengelolaan limbah cair 

k. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang 

l. Retribusi pelayanan pendidikan  

m. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Pasal 110 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009) 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah : 

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b. Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan 

c. Retribusi tempat pelelangan 

d. Retribusi terminal 
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e. Retribusi tempat khusus parkir 

f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila 

g. Retribusi penyedotan kakus 

h. Retribusi rumah potong hewan 

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

k. Retribusi penyeberangan diatas air 

l. Retribusi pengolahan limbah cair 

m.  Retribusi penjualan produksi usaha daerah (Pasal 127 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009) 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah : 

a. Retribusi izin mendirikan bangunan 

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

c. Retribusi izin gangguan  

d. Retribusi izin trayek 

e. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah 

f. Retribusi izin pengambilan hasil hutan (Pasal 141 Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009) 
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2.7.1.5   Kriteria Retribusi 

1. Kriteria Retribusi Jasa Umum   

Pasal 180 butir a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Kriteria Retribusi Jasa Umum 

adalah: 

a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 

usaha atau retribusi perizinan tertentu. 

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. 

c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 

diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan 

kemanfaatan umum.  

d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang 

membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang 

tidak mampu. 

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya. 

f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 

satu sumber pendapatan Daerah yang potensial 

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat dan/ atau kualitas pelayanan yang lebih baik.  
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2. Kriteria Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 180 butir b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah : 

a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 

umum atau retribusi perizinan tertentu.  

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 

seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau 

terdapatnya harta yang dimiliki/ atau dikuasai daerah yang belum 

dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.  

3. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu 

Pasal 180 butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu 

adalah: 

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.  

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 

umum. 

c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan 

biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut 

cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 

retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan 

kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha 



50 
 

 
 

dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam 

pelaksanaannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan 

disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-

jenis retribusi perizinan tertentu dengan Peraturan Pemerintah dilakukan karena 

perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tapi 

tetap memerlukan koordinasi dengan instansi terkait. (Siahaan, 2008:436) 

 

2.7.1.6   Perhitungan Retribusi Daerah 

Novendra Ganda Mihardja (2013:6-8) menjelaskan bahwa, Besarnya 

retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau 

perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat 

penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung 

berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.  

a. Tingkat Penggunaan Jasa  

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan 

jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan 

jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa 

kali/ berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula 

penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Tingkat penggunaan jasa 

mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas 

tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan 

bangunan. 
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b. Tarif Retribusi Daerah  

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang 

ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat 

ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai 

dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi 

antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan 

memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan 

untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan 

objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun 

sekali.  

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah  

Kesit Bambang Prakosa (2003:49-52) menjelaskan bahwa, prinsip dasar 

untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan-

pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan 

tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (full 

cost) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:   

1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu public good yang 

disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk 

mendisiplinkan konsumsi, misalnya retribusi air minum.  

2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi 

merupakan good public, misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna 
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mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan 

angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.   

3) Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal 

ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi 

masyarakat dengan full cost, misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.  

4) Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-

group berpenghasilan rendah, misalnya perumahan untuk tunawisma. 

 

2.7.2   Retribusi Parkir 

2.7.2.1   Pengertian  

   Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 

sementara. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 

Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Parkir 

adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan 

ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik 

kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir ditempat dimana tempat itu 

mudah untuk dijangkau. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem 

transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan 

memerlukan tempat parkir. Sedangkan Retribusi parkir merupakan keseluruhan 

aktivitas untuk menarik atau memungut retribusi sesuai dengan yang telah 

ditentukan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari 

sarana/ fasilitas yang telah di berikan oleh negara.  
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 Kebijakan retribusi parkir pada Kabupaten Jombang dibedakan menjadi 2 

yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di 

tepi Jalan Umum dan retribusi tempat khusus parkir yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat 

Khusus Parkir. 

 

2.7.2.2   Subjek dan Objek Retribusi Parkir 

a. Subjek dan Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum menjelaskan bahwa, Subjek 

retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati 

pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Sedangkan objek 

retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang 

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan.  

b. Subjek dan Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir 

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Tempat Khusus Parkir menjelaskan bahwa, subjek retribusi adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan tempat 

khusus parkir. Sedangkan Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat 

khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah 

Kabupaten.   
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2.8 Kerangka Berfikir  
      Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENEGAKAN PERDA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 

BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN 

DI KABUPATEN JOMBANG 

Mendeskripsikan dan menemukan Hambatan 

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 

Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan 

retribusi parkir berlangganan di Kabupaten 

Jombang 

Teori Penegakan 

Hukum Soerjono 

Soekanto 

Teori Penegakan 

Hukum Joseph 

Goldstein 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Upaya dan Hambatan dalam Penegakan hukum Retribusi Parkir Berlangganan 

TERPENUHINYA PENEGAKAN PERDA KABUPATEN JOMBANG NOMOR 23 TAHUN 

2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERKAITAN 

DENGAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN JOMBANG 

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi 

Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah 

Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.  

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di 

tepi jalan umum 

6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Parkir 

di Tepi Jalan Umum dengan Sistem Berlangganan 
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2.8.1  Input 

 Input penelitian ini secara yuridis sosiologis, dalam kerangka penelitian ini 

landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Satpol PP, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang retribusi 

pelayanan parkir di tepi jalan umum, Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan 

Sistem Berlangganan. Penulis akan meneliti permasalahan dengan tema 

“Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan 

parkir di tepi jalan umum berkaitan dengan retribusi parkir berlangganan di 

Kabupaten Jombang”. Dengan demikian, diharapkan akan terurai bagaimana 

pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terkait dengan 

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan 

parkir di tepi jalan umum berkaitan dengan retribusi parkir berlangganan di 

Kabupaten Jombang. Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan 

metode kualitatif hukum dan pendekatan yuridis sosiologis dan pengumpulan data 

penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

 

2.8.2  Proses 

 Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan 

skripsi yang membahas mengenai Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 
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2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berkaitan dengan 

retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang yang dilandasi dengan teori 

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, teori Penegakan Hukum menurut 

Joseph Goldstein dan teori retribusi. Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah 

mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu:  

1) Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang retribusi 

pelayanan parkir di tepi jalan umum berkaitan dengan retribusi parkir 

berlangganan di Kabupaten Jombang 

2) Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berkaitan dengan retribusi 

parkir berlangganan di Kabupaten Jombang  

Masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian 

dan dilandasi dengan teori-teori yang telah disebutkan di dalam bagan 2.1, 

informan dan responden atau pihak yang menjadi salah satu dari sumber data 

penelitian adalah Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian Resort Jombang, 

DPRD, juru parkir dan masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan.  

 

2.8.3  Output (Tujuan)  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penegakan 

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi 

jalan umum berkaitan dengan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten 

Jombang dan menemukan hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 
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Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berkaitan 

dengan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang. 

 

2.8.4  Outcome (Manfaat)  

 Keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran di atas merupakan jalan 

untuk mencapai manfaat, yang mana manfaat tersebut dapat berguna bagi 

masyarakat, dan Pemerintah Daerah yaitu terpenuhinya Penegakan Peraturan 

Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum berkaitan dengan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

1. Penegakan Peraturan Daerah yang seharusnya dilakukan oleh Satpol PP, 

tetapi dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa Satpol PP tidak 

melakukan Penegakan terhadap Perda perparkiran. Permasalahan 

mengenai Perda ini teratasi dengan adanya Perjanjian kerjasama antara 

Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian 

Resort Jombang Tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Retribusi 

Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang. Perjanjian Kerjasama 

tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir. 

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir 

dilakukan setiap dua bulan sekali. Saat pembinaan petugas Dinas 

Perhubungan memberikan pengarahan mengenai hak dan kewajiban juru 

parkir, pelatihan baris berbaris, cara memarkir kendaraan yang benar dan 

cara melayani konsumen yang baik. Sedangkan pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir adalah dengan 

cara melihat apakah posisi kendaraan saat parkir sudah benar atau belum. 

Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir 

dibantu oleh Kepolisian Resort Jombang. Pengawasan yang dilakukan 

oleh Kepolisian yaitu dengan cara berpatroli di jalan raya. Pengawasan 
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yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian belum optimal 

karena pengawasan tidak dilakukan setiap hari, padahal proses 

pelaksanaan parkir berlangganan berjalan setiap hari dan juru parkir tidak 

merasa diawasi. Sehingga hal ini menyebabkan masih adanya juru parkir 

di kawasan parkir berlangganan yang masih memungut retribusi parkir 

kepada masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan dan masih 

adanya juru parkir liar.  

2. Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berkaitan dengan 

Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang adalah  

a. Satpol PP selaku aparat Penegak Perda tidak melakukan Penegakan 

terhadap Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berkaitan dengan 

Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang. 

b. Belum adanya sosialisasi dari Dinas Perhubungan kepada 

masyarakat mengenai retribusi parkir berlangganan, sehingga 

masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib 

retribusi parkir berlangganan, masyarakat tidak mengetahui 

kawasan mana saja yang termasuk ke dalam kawasan parkir 

berlangganan dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana dan ke 

mana masyarakat akan melapor apabila masyarakat dipungut 

retribusi parkir padahal masyarakat sudah berlangganan. 
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c. Kurangnya biaya operasional untuk pengelolaan retribusi parkir 

berlangganan. Kurangnya biaya operasional ini dikarenakan adanya 

rasionalisasi/ pemangkasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten 

Jombang, padahal agar Penegakan Peraturan Daerah berjalan 

dengan maksimal, Dinas Perhubungan membutuhkan biaya 

operasional yang cukup untuk pengelolaan retribusi parkir 

berlangganan.  

d. Masyarakat pengguna parkir berlangganan masih memberi 

sejumlah uang kepada juru parkir yang ada di kawasan parkir 

berlangganan dengan alasan iba atau tanda terima kasih karena 

kendaraan mereka telah di jaga oleh juru parkir. 

 

5.2    Saran 

1. Penegak Hukum dalam hal ini Satpol PP supaya melakukan Penegakan 

Perda terkait dengan retribusi parkir berlangganan dan Dinas 

Perhubungan beserta Kepolisian supaya meningkatkan pengawasan 

secara rutin setiap hari terhadap juru parkir, karena proses pelaksanaan 

parkir berlangganan dilaksanakan setiap hari, agar tidak ada lagi juru 

parkir di kawasan parkir berlangganan yang masih memungut retribusi 

parkir kepada masyarakat pengguna parkir berlangganan. Sehingga tidak 

ada yang dirugikan dengan adanya retribusi parkir berlangganan ini.  
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2. Saran untuk Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 

2010 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berkaitan 

dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang yaitu 

a. Satpol PP selaku aparat Penegak Perda supaya melakukan 

Penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 

Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berkaitan 

dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang. 

b. Dinas Perhubungan saat memberikan stiker kepada masyarakat 

yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan supaya disertai 

dengan kartu yang berbentuk seperti ATM/ KTP yang bertuliskan 

hak dan kewajiban dari pengguna retribusi parkir berlangganan, 

kawasan parkir berlangganan, dan nomor telepon Dinas 

Perhubungan/ Kepolisian yang dapat dihubungi apabila pengguna 

parkir berlangganan masih dipungut retribusi oleh juru parkir di 

kawasan parkir berlangganan. Kemudian kartu tersebut supaya 

ditunjukkan kepada juru parkir saat parkir di kawasan parkir 

berlangganan, agar tidak ada lagi juru parkir di kawasan parkir 

berlangganan yang masih memungut retribusi parkir kepada 

masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan dan agar 

masyarakat tidak memberi uang lagi kepada juru parkir di kawasan 

parkir berlangganan sehingga pelaksanaan Penegakan Peraturan 

daerah bisa optimal. 



127 
 

 
 

c. Pemerintah Kabupaten Jombang supaya memberikan dana 

operasional yang lebih besar kepada Dinas Perhubungan untuk 

akomodasi pengelolaan parkir berlangganan dan untuk peningkatan 

kesejahteraan juru parkir, agar Penegakan Peraturan Daerah 

mengenai retribusi parkir berlangganan ini dapat berjalan dengan 

maksimal.  

  



128 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU DAN JURNAL 

Ali, Zainuddin. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafik 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta Persada.  

Ashshofa, Burhan. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta 

Persada. 

Febrianti, Yulia. dkk. “Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan 

(Studi di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten 

Sidoarjo)”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal-1077-1085. 

Huda, Ni’matul. 2013. Otonomi Daerah, filosofi, sejarah perkembangan dan 

problematika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Jailani. 2015. “Sistem Demokrasi Indonesia Ditinjau dari sudut Hukum 

Ketatanegaraan”. Jurnal Inovatif. Vol VIII, No. 1 Januari 2015. P.137. 

Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta : Rineka Cipta Persada. 

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: 

Andi Offset. 

Mardiasmo. 2013 . Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset 

Mihardja, Novendra. 2013. “Faktor-Faktor Penetapan Tarif Parkir Berlangganan 

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Akuntansi Unesa. Vol 1, 

No 3, 2013. P. 6-8. 

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kulalitatif Edisi Revisi. Bandung : 

PT Remana Rosdakarya. 

Nirmalasari, Setiyaningsih. 2012. Implementasi pemungutan retribusi parkir 

berlangganan Kabupaten Sidoarjo. Depok: UI 

Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII 

Press. 

Rahardjo, Sutjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. 

Yogyakarta: Genta Publishing.  

Ridwan HR. 2003. Hukum Administrasi Negara, Cet-II. Yogyakarta: UII Press 

Rodiyah. “Aspect Democracy in the Formation of Regional Regulation (Case 

Study the Formation of Regional Regulation about Education in Perspective 

Socio-Legal)”. International Journal of Business, Economics and Law, Vol 2, 

Issue 3 (June) 2013. ISSN 2289-1552. P.53-54. 



129 
 

 
 

Rosidin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: CV Pustaka 

Setia 

Samudra, Syahda Guruh. 2000. Menimbang Otonomi Vs Federal; 

Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju 

Masyarakat Madani Indonesia. Bandung : PT Remana Rosdakarya. 

Sanyoto. “Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 8, No. 

3 September 2008. P.199. 

Santoso, Lukman. 2013. “Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis di Era 

Otonomi Daerah”. Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, Mei 2013. Hal. 93-114, 

ISSN: 1829-8117. 

Siahaan, Marihot. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Raja 

Grafindo Persada 

Soebechi, Imam. 2012. Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah. 

Jakarta: Sinar Grafika. 

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum cetakan ke 3. Jakarta: 

Universitas Indonesia pers. 

Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Cetakan ke 13. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

Soemitro, Ronny H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia 

Indonesia. 

Thamrin, Husni. 2014. “Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Negara 

Hukum”. Jurnal Ilmiah Proghresif, Vol. 11, No. 32, 2014.  

Waluyo, Bambang. 2016. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Grafika 

Offset. 

Widjaja, HAW. 2000. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada 

Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, dalam rangka 

sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. 

Zuraida, Ida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. 

 

 

 



130 
 

 
 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

1. UUD 1945 

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang 

Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir 

Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah 

Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Tempat Khusus Parkir 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Sistem 

Berlangganan 

 

PUSTAKA ONLINE 

http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/08/warga-jombang-keluhkan-stiker-

parkir-berlangganan-yang-tidak-berfungsi  (diakses pada hari rabu, tanggal 20 

juli 2016 pukul 20:15)  

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, http://www.jimly.com (diakses pada hari 

sabtu, tanggal 24 September 2016 Pukul 13:04) 

 

  

http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/08/warga-jombang-keluhkan-stiker-parkir-berlangganan-yang-tidak-berfungsi
http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/08/warga-jombang-keluhkan-stiker-parkir-berlangganan-yang-tidak-berfungsi
http://www.jimly.com/



