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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Hukum merupakan suatu hal yang melekat pada kehidupan manusia. 

Hukum pada kehidupan manusia memiliki tujuan untuk mengatur segala tindakan 

yang dilakukan oleh manusia agar tidak semena-mena. Tanpa adanya hukum, yang 

mengatur tingkah laku manusia, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan 

manusia. Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, perlu ada suatu aturan yang 

memiliki fungsi untuk membatasi tindakan yang dilakukan oleh manusia agar tidak 

bertentangan dengan norma-norma.1 Di Indonesia sendiri, hukum merupakan dasar 

dalam membangun suatu negara sehingga di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 

pun menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti 

bahwa segala macam tindakan yang dilakukan oleh warga negara dan aparat 

pemerintah dalam melakukan tindakan harus didasarkan pada aturan hukum 

sehingga tidak ada kesewenang-wenangan. Bahkan, pada Pasal 27 ayat (1) UUD 

RI 1945 menyebutkan : 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.”

                                                            
1 Zainal Arifin Hoesein, “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum”, 

Jurnal RechtsVinding Media Pembangunan Hukum Nasional, Volume 1, No. 3, Desember 2012, 
h. 308. 
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Dengan begitu Pasal 27 (1) UUD RI 1945 memiliki makna bahwa negara 

Indonesia menjamin equality before the law (persamaan dimuka hukum tanpa 

kecuali) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia telah 

menutup ruang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapa pun tanpa 

terkecuali dan menjunjung tinggi asas legalitas. Baik masyarakat sipil maupun 

aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi adanya persamaan di muka umum. 

 Salah satu bentuk diaturnya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu 

dengan adanya aturan mengenai perparkiran, seperti yang terdapat di dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(yang selanjutnya disebut UU LLAJ). UU LLAJ selain mengatur tentang ketentuan 

didalam perparkiran, juga terdapat sanksi yang diberikan terhadap pelanggar. 

Pemberian sanksi di dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa 

tujuan: 1) Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perudang-undangan. Suatu 

norma yang mengandung larangan, perintah, atau keharusan akan mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan penegakan jika di dalamnya tidak terdapat sanksi. 

Dengan adanya sanksi dapat mempermudah penegakan norma. Sehingga, 

pencantuman sanksi merupakan bentuk upaya agar orang menaati ketentuan di 

dalam peraturan perundang-undangan; 2) Memberikan hukuman bagi siapapun 

yang melakukan pelanggaran; 3) Menciptakan rasa jera kepada seseorang untuk 

melakukan kembali pelanggaran hukum, sehingga diharapkan orang tidak akan 

melakukan kembali pelanggaran; dan 4) Mencegah pihak lain untuk melakukan 
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pelanggaran hukum. 2  Sehingga, dengan adanya sanksi, masyarakat akan lebih 

patuh terhadap larangan-larangan yang terdapat di dalam UU LLAJ. 

 Pada tingkat pusat, terdapat suatu kementrian yang secara khusus 

membidangi transportasi, yaitu Kementrian Perhubungan (yang selanjutnya disebut 

Kemenhub). Selain melakukan pengawasan di bidang transportasi, Kemenhub 

memiliki tugas untuk membuat kebijakan atau regulasi secara umum yang berlaku 

secara nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 40 

Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan. Lalu, untuk menjalankan tugas 

bidang perhubungan di daerah, dibentuk dinas perhubungan (yang selanjutnya 

disebut dishub) yang ada di setiap daerah.  

 Selain dishub, wewenang untuk melakukan penertiban lalu lintas juga 

dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). 

Berdasarkan UU LLAJ dijelaskan bahwa Polri merupakan penyidik memiliki 

wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan 

salah satunya merupakan pemeriksaan terhadap Surat Izin Mengemudi (selanjutnya 

disebut SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut 

STNK). Jika terdapat pengendara yang tidak membawa SIM atau STNK maka Polri 

selaku penyidik berwenang melakukan penindakan terhadap pelanggar tersebut.  

Dikutip dari laman Suara.com (2018), terdapat berita demi mengembalikan 

fungsi jalan untuk kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut 

                                                            
2  Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan 

Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, No. 4, 
Desember 2009, h. 607. 
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Pemda) Kota Surabaya telah mengeluarkan aturan lalu lintas di bidang 

penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya yang dimuat di dalam Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota 

Surabaya (yang selanjutnya disebut Perda Penyelenggaraan Perparkiran). Pada 

Perda Penyelenggaraan Perparkiran melarang setiap kendaraan yang melakukan 

parkir liar dan jika terbukti terdapat pelanggar, maka akan dikenakan sanksi denda 

dan tindakan secara langsung yang dilakukan oleh dishub. Tindakan yang dilakukan 

oleh dishub dapat berupa penguncian ban, pemindahan kendaraan, pengurangan 

angin roda kendaraan, dan pencabutan pentil ban. Kepala Dishub Kota Surabaya, 

Irvan Wahyudrajat mengatakan bahwa Perda Penyelenggaraan Perparkiran 

merupakan hasil kesepakatan antara Pemda Kota Surabaya bersama dengan DPRD 

Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan melalui sistem atau manajemen parkir 

di Kota Surabaya.3 

Dishub merupakan suatu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas, 

fungsi, dan wewenang di bidang perhubungan daerah. Perangkat pemerintah daerah 

atau yang disebut juga dengan aparatur pemerintah daerah merupakan keseluruhan 

dari badan-badan yang ada di bawah Presiden yang berada di daerah baik di bawah 

lembaga departemen maupun non departemen yang memiliki tugas untuk 

                                                            
3  Dimas Angga P., “Parkir Sembarangan di Surabaya, Siap-Siap Bayar Mahal ke 

Pemkot”, Suara.com (online), 30 Juni 2018,  
https://www.suara.com/news/2018/06/30/203037/parkir-sembarangan-di-surabaya-siap-siap-
bayar-mahal-ke-pemkot. 
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melaksanakan pemerintahan di daerah.4 Sehingga, dishub memiliki tugas pokok di 

bidang perhubungan di daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.  

Selain mengatur mengenai penyelenggaraan parkir yang dapat 

diselenggarakan oleh Pemda Kota Surabaya dan oleh orang atau badan selain 

pemda, Perda Penyelenggaraan Perparkiran juga mengatur mengenai tata tertib 

parkir yang ditujukan kepada setiap orang yang menggunakan jasa parkir. Pada 

peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang dilarang parkir di tempat yang 

tidak diperuntukkan untuk parkir dan dilarang menempatkan kendaraan yang dapat 

mengakibatkan pengurangan atau merintangi kebebasan kendaraan yang akan 

keluar atau masuk tempat parkir dan/atau kelancaran lalu lintas. Jika terdapat 

pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam Perda Penyelenggaraan 

Perparkiran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh 

pengguna jasa parkir, maka dapat dikenakan sanksi. 

Dikutip dari laman JawaPos.com (2019), terdapat berita bahwa Dishub Kota 

Surabaya melakukan penguncian ban kendaraan di Jalan Diponegoro, Darmo, 

hingga A. Yani. Penguncian ban kendaraan yang dilakukan oleh Dishub Kota 

Surabaya ini merupakan salah satu bentuk penegakan sanksi administrasi sesuai 

dengan Perda Penyelenggaraan Perparkiran. Pelanggaran tersebut kebanyakan 

dilakukan oleh pengemudi transportasi umum seperti pengemudi ojek online seperti 

yang dikatakan oleh Kasi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub 

Surabaya Sandi Ismawan. Para pengemudi ojek online tersebut biasanya berkumpul 

                                                            
4 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan 

Di Daerah, Sinar Grafika, 1994, h. 113.  
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di stasiun, terminal bus dan tempat-tempat yang banyak didatangi penumpang 

sehingga banyak keluhan dari pengendara kendaraan bahwa jalanan kerap macet 

dikarenakan oleh parkir sembarangan. Oleh karena itu, Dishub Kota Surabaya 

menindak tegas dengan melakukan penguncian ban mobil atau yang lebih sering 

disebut dengan penggembokan ban mobil. Pelanggaran tersebut biasanya kerap 

terjadi di Jalan Diponegoro, Jalan Darmo, Jalan Wonokromo dan A. Yani.5      

Pemberian sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana yang tercantum 

di dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran merupakan salah satu bentuk usaha 

pemerintah dalam melakukan penegakan di bidang penyelenggaraan perparkiran. 

Sanksi merupakan suatu bentuk akibat yang timbul karena adanya pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan sehingga memaksa masyarakat untuk 

mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya sifat memaksa 

pada sanksi yang diberikan oleh aparatur pemerintah, maka perlu adanya aturan 

mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam melakukan penegakan agar tidak timbul 

tindakan aparatur pemerintah yang semena-mena dan merugikan masyarakat. Jika 

ternyata terdapat tindakan yang dilakukan oleh aparatur tidak sesuai dengan 

peraturan tata cara ataupun prosedur yang benar dalam menerapkan sanksi, 

masyarakat dapat melakukan upaya yang merupakan bentuk usaha untuk 

melakukan banding terhadap suatu penetapan-penetapan hukum. Bagaimana upaya 

                                                            
5 Dhimas Ginanjar., “Dishub Surabaya Gembok Ban di Diponegoro, Darmo, hingga A. 

Yani”, JawaPos.com (online), 1 Oktober 2019,  
https://www.jawapos.com/surabaya/01/10/2019/dishub-surabaya-gembok-ban-di-diponegoro-
darmo-hingga-a-yani/. 
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yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika penerapan sanksi yang dilakukan oleh 

aparatur tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang seharusnya.  

 1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Sanksi terhadap pelanggaran perparkiran di Kota Surabaya. 

2. Wewenang dalam melakukan penegakan sanksi perparkiran Kota Surabaya 

dan upaya yang dapat dilakukan terhadap sanksi yang diberikan. 

 1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan akhir yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai bagaimana Polri serta 

dishub selaku aparatur pemerintah daerah dan Penyidik PPNS dalam melakukan 

penegakan sanksi perparkiran berdasarkan UU LLAJ dan Perda 

Penyelenggaraan Perparkiran. 

2. Menganalisa mengenai kewenangan dan upaya yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat ketika dishub selaku aparatur pemerintah daerah dan Penyidik 

PPNS selakukan penegakan sanksi berupa penguncian ban dan pemindahan 

kendaraan tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang sesuai. 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN... DEWA MAHENDRA EGARDIA PUTRA



8 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan ini adalah memberi 

pengetahuan bagi akademisi, praktisi dan masyarakat mengenai pokok 

permasalahan yang sedang dibahas di dalam tulisan ini.  

2. Manfaat Teoritis  

Manfaat yang diharapkan oleh penulis agar dapat memberikan masukan, 

memperluas wacana dan sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum di 

Indonesia.  

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif normatif, yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, teori hukum, dan juga doktrin para sarjana hukum 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan masalah melalui Statute Approach (Pendekatan 

Perundang-Undangan) dan Conseptual Approach (Pendekatan Konseptual). 
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Statue Approach (Pendekatan Perundang-Undangan) dilakukan dengan 

meneliti peraturan perundang-undangan6 yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dibahas. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan-peraturan tentang perparkiran baik berdasarkan undang-undang maupun 

peraturan daerah di Kota Surabaya. Conseptual Approach (Pendekatan Konseptual) 

dilakukan dengan melakukan telaah terhadap pandangan-pandangan dan doktrin 

yang berkembang dalam ilmu hukum.7 Pendekatan konseptual digunakan untuk 

memahami konsep-konsep hukum baik di dalam hukum pidana maupun 

administrasi yang berkaitan dengan perparkiran di Kota Surabaya.   

1.5.3  Sumber Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas 

(autoritatif) salah satunya berupa peraturan perundang-undangan. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan; 

                                                            
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2017, h. 133  
7 Ibid, h. 135 
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d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Timur; 

e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya; 

f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya; 

g. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran 

Di Kota Surabaya.  

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa doktrin para 

sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, surat kabar, dan jurnal yang dapat 

melengkapi bahan hukum primer. 

1.5.4  Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

 Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mencari peraturan perundang-undangan, literatur serta buku-buku jurnal 

terkait dengan penelitian. 
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1.5.5  Analisis Bahan Hukum 

 Analisa terkait bahan hukum yang didapat oleh penulis pada penelitian ini 

akan dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah dengan 

melihat suatu bentuk permasalahan yang terkait dengan isu hukum yang telah 

disampaikan dan dari permasalahan tersebut akan dilakukan analisa oleh penulis 

berdasarkan bahan hukum yang didapatkan oleh penulis. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab pokok bahasan. 

Setiap bab pokok bahasan akan menjelaskan konsep dari rumusan masalah. Bab I 

merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian singkat terkait latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang 

terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan 

bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika. 

 Bab II membahas bentuk sanksi terhadap pelanggaran perparkiran sesuai 

UU LLAJ dan Perda Penyelenggaraan Perparkiran, serta jenis-jenis sanksi 

administrasi dan sanksi pidana secara umum.  

 Bab III membahas mengenai kewenangan yang terdapat pada penegakan 

sanksi pelanggaran perparkiran serta upaya yang dapat dilakukan terhadap sanksi 

pidana dan sanksi administrasi. 

 Bab IV merupakan bagian penutup yaitu mengenai kesimpulan dari bab II 

dan bab III serta saran dari penulis sebagai upaya penyelesaian masalah sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah disampaikan.  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN... DEWA MAHENDRA EGARDIA PUTRA




