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BAB I: PENDAHULUAN 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Kebijakan yang lahir tidak terlepas dari kepentingan yang melekat di 

dalamnya mulai dari identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, 

perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan sampai 

dengan evaluasi kebijakan tidak terlepas dari adanya kepentingan baik 

kepentingan public sebagai tujuan lahirnya kebijakan dan tarik menarik 

kepentingan antar aktor. Pada penelitian ini akan dibahas kontestasi  kepentingan 

yang dimiliki oleh actor implementasi kebijakan dan implementasi kebijakan 

dimana ada broker dan preman yang ikut bermain di dalamnya.  

Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten yang berada persis disebelah 

selatan ibukota provinsi, Surabaya. Sebagai Kota penyangga, Kabupaten Sidoarjo 

mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan yang cukup besar dari tahun ke tahun. 

Pertumbuhan jumlah kendaraan disajikan pada table dibawah ini:  

Tabel 1 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidoarjo 2010-2014 

KENDARAAN 2010 2011 2012 2013 2014* 

Roda dua 658.505 757.036 839.730 945.648 1.035.956 

Station Wagon 50.715 58.615 66.870 77.175 87.558 

Sedan 12.329 13.544 14.640 14.640 14.976 

Jeep 6.082 6.710 7.378 8.040 8.601 

Bus 1.202 1.333 1.466 1.668 1.808 
Keterangan : *Data terakhir hingga Oktober 2014 

Sumber: Data UPT Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur 

Periode Tahun 2010 - 2014 
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Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah kendaraan roda dua meningkat 

14,96 % dari tahun 2010-2011, 10,92% pada tahun 2011-2012, 12,61% pada 

tahun 2012-2013 dan 9,5% pada tahun 2013-2014. Pertumbuhan kendaraan model 

station wagon yaitu mobil berbasis sedan yang atap bagian belakangnya 

dipanjangkan sampai ke atas bagasi juga mengalami pertumbuhan positif. 15,41% 

dari 2012-2013 dan 13% peningkatan jumlah station wagon dari tahun 2013-2014. 

Persentase jumlah kendaraan ini memang tidak selalu meningkat 

presentasenya dari presentase jumlah kendaraan tahun sebelumnya tetapi tetap 

terdapat peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya secara terus menerus. 

Kabupaten Sidoarjo menerima implikasi baik positif maupun negative yang 

melekat pada banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat 

Kabupaten Sidoarjo. Dampak negative yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah 

kendaraan ini yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo adalah meningkatnya jumlah asap polusi yang dihasilkan oleh kendaraan 

tersebut,bertambah luas pula peluang terjadinya tindak pidana yang menggunakan 

ataupun berhubungan dengan kendaraan seperti bentuk kejahatan atau kegiatan 

yang menyimpang akhir-akhir ini yaitu munculnya balapan liar, fenomena cabe-

cabean
1
, geng motor dan pembegalan

2
serta adanya peluang terjadinya kemacetan 

akibat ketidakteraturan posisi parkir ditengah arus kendaraan yang padat. Salah 

satu penyebab kemacetan adalah pengelolaan parkir yang tidak professional 

khususnya pada parkir tepi jalan sehingga pemilik kendaraan dapat dengan sesuka 

                                        
1
"cabe-cabean" adalah sebutan untuk perempuan ABG yang menjadi bahan taruhan di arena balap 

liar. "Cabe" balapan yang sudah sering berhubungan seksual memilih untuk menjual dirinya. 

(http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/1154512/Mengenal.Cabe-cabean.di.Jakarta, 

Online tanggal 1 April 2015) 
2
Begal adalah proses; cara; perbuatan membegal; perampasan di jalan; penyamunan. 

(http://kbbi.web.id/begal) 
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hati menghentikan kendaraannya tanpa memperdulikan efek domino yang dapat 

terjadi karena ulahnya tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melihat 

masalah pengelolaan parkir tersebut tidak hanya sebagai sebuah masalah yang 

harus diselesaikan dengan professional tetapi juga hadir sebagai sebuah peluang 

positif untuk meningkatkan PAD dengan mengedepankan kualitas pelayanan 

parkir. Intensifikasi retribusi parkirlah yang menjadi inovasi pelayanan yang 

diharapkan akan meningkatkan kualitas parkir dan secara signifikan akan 

meningkatkan jumlah PAD Kabupaten Sidoarjo. Intensifikasi retribusi parkir ini 

dalam bentuk pengenaan retribusi parkir berlangganan yang dipungut setiap 

setahun sekali dan dimulai sejak tahun 2006. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam semangat otonomi daerah
3
 

yang menuntut suatu daerah dapat mengelola kegiatan rumah tangganya sendiri 

termasuk adanya kebebasan untuk memperoleh pendapatan daerah sendiri sesuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.  

Pendapatan daerah menjadi modal utama suatu daerah untuk beraktifitas. 

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang 

disingkat menjadi PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.
4
 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5
 PAD bertujuan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

                                        
3
Otonomi daerah menurut UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I pasal 1 ayat 6 

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 
4
Ibid  Bagian Kelima Paragraf 1 pasal 285 ayat 1(a) 

5
Ibid 
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Sumber PAD adalah a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah (a. hasil 

penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan 

bunga; d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e. 

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.)
6
 

Berdasarkan aturan yuridis diatas, maka PAD adalah penerimaan yang 

didapatkan oleh daerah dan dimanfaatkan oleh daerah itu sendiri. Kekurangan 

dalam pembiayaan suatu daerah akan dibantu oleh pusat melalui dana perimbangan. 

Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga 

semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya
7
. Beban Pemerintah Pusat pun 

berkurang seiring dengan kemandirian keuangan yang dimiliki suatu daerah. 

Pemerintah daerah dituntut mampu mengidentifikasi potensi-potensi daerah 

yang dapat dijadikan sumber pendapatan guna meningkatkan kemandirian 

wilayahnya. Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berperan 

penting terhadap kontribusi penerimaan secara signifikan adalah pajak daerah dan 

retribusi daerah. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

                                        
6
Undang- undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004Tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bab V pasal 6  
7
Syamsi, Ibnu. 1987. Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara. Jakarta:PT. Bina Aksara.Hal 213 
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Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo 

*KNYD : Kekayaan Negara yang Dipisahkan 

 

Setiap tahun terjadi peningkatan nilai komponen penyusun PAD baik yang 

berasal dari pajak, retribusi, kekayaan negara yang dipisahkan maupun lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Komponen terbesar yang menyumbang besarnya 

nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo berasal dari pajak. Peran pajak 

terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo pada periode 2009-2013 cukup tinggi yaitu 

melebihi 50% dari total PAD dari tahun ketahun. Posisi kedua dipegang oleh Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sahyang bisa terdiri darihasil penjualan kekayaan 

daerah yang tidak dipisahkan;jasa giro;pendapatan bunga;keuntungan selisih nilai 

THN PAD PAJAK RETRIBUSI 

2009 284,660,711,556.09  

   

123,268,123,919.77  

   

43,491,131,245.00  

2010 

   

356,166,930,409.32  

   

143,909,958,137.16  

   

62,550,632,684.97  

2011 

   

512,805,703,569.26  

   

264,424,842,110.65  

   

74,710,824,148.00  

2012 

   

701,902,599,208.41  

   

400,345,348,883.00  

   

84,410,433,303.45  

2013 

   

887,723,269,409.95  

   

524,764,658,686.30  

   

90,777,149,418.00  

THN KNYD* LAIN2 PAD SAH 

2009 

      

8,695,672,428.30  

                

109,205,783,963.02  

2010 

      

8,411,945,686.04  

                

141,294,393,901.15  

2011 

   

10,834,687,802.28  

                

162,835,349,508.33  

2012 

   

11,979,230,287.26  

                

205,167,586,734.00  

2013 

   

23,451,697,098.55  

                

248,729,764,207.06  
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tukar rupiah terhadap mata uang asing; dankomisi, potongan, ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah. Retribusi daerah berperan 

sebagai penyumbang ketiga untuk peningkatan PAD. Retribusi daerah hanya 

menyumbang 15,27% pada 2010 dan meningkat jumlah kontribusinya menjadi 

17,56% pada 2011. Kontribusi retribusi daerah perlahan menurun menjadi 14,56% 

pada 2012, lalu turun lagi menjadi 12,02% pada 2012 dan menjadi 10% saja dari 

total PAD pada tahun 2013.  

Pajak dibebankan kepada masyarakat tanpa merasakan secara langsung 

pengaruh dari pajak tersebut hal ini berbeda dengan retribusi karena rakyat yang 

membayar retribusi harus merasakan pelayanan langsung dari retribusi yang mereka 

bayarkan. Intensifikasi retribusi parkir dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

karena selain meningkatkan PAD juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

dengan adanya jukir dan pengawas yang siap merapikan parkir sehingga secara 

tidak langsung akan membantu memperlancar arus lalu lintas. 

Retribusi parkir Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara langsung ataupun 

berlangganan. Wajib retribusi parkir berlangganan adalah seluruh penduduk 

Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kendaraan pribadi atau bisa dikatakan dikenakan 

kepada seluruh kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat. 

Sedangkan retribusi parkir langsung dikenakan kepada pemilik kendaraan pribadi 

yang berdomisili diluar Kabupaten Sidoarjo tetapi melakukan parkir di wilayah 

Kabupaten Sidoarjo dan dibebankan kepada siapa saja yang parkir diluar jam parkir 

berlangganan atau melakukan parkir di luar kawasan parkir berlangganan. 

Parkir berlangganan diberlakukan mulai pukul 07.00 s.d 21.00 di 279 titik 

parkir yang tersebar di 65 tepi jalan umum dan tempat khusus parkir berlangganan 
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di Kabupaten Sidoarjo.
8
 RSUD Kabupaten Sidoarjo tidak temasuk dalam jangkauan 

parkir pemerintah daerah karena dikelola sendiri oleh RSUD sehingga otomatis 

tidak termasuk wilayah parkir berlangganan. Wilayah parkir lain yang tidak 

termasuk parkir berlangganan adalah parkir yang dikelola oleh BUMN/BUMD, 

masyarakat dan swasta yang telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan parkir 

yaitu: memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya yang dibuktikan 

dengan sertifikat tanah, memiliki izin penyelenggaraan parkir dari kepala dinas 

serta melaporkan kegiatan penyelenggaran parkir pada instansi yang 

membidanginya. 

Tarif langsung yang dikenakan di tepi jalan umum adalah untuk sepeda 

motor sebesar seribu rupiah, mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB<3500 

kg sebesar seribu lima ratus rupiah, mobil bus dan mobil barang dengan JBB>3500 

kg sebesar dua ribu lima ratus rupiah serta kereta gandengan dan kereta tempelan 

sebesar tiga ribu rupiah. Tarif parkir dikenakan berbeda hampir dua kali lipat ketika 

ada acara insidentil yaitu sepeda motor sebesar dua ribu rupiah, mobil penumpang 

dan mobil barang dengan JBB<3500 kg sebesar tiga ribu rupiah, mobil bus dan 

mobil barang dengan JBB < 3500 kg sebesar lima ribu rupiah dan kereta gandengan 

dan kereta tempelan terkena retribusi langsung sebesar enam ribu rupiah.  Tarif 

parkir berlangganan yang dikenakan setahun sekali adalah sepeda motor sebesar 

dua puluh lima ribu rupiah, mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB<3500 

kg sebesar lima puluh ribu rupiah, serta tarif bus, mobil barang dengan JBB>3500 

kg, kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar enam puluh ribu rupiah. 

Ringkasan Tarif langsung dan berlangganan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:  

                                        
8
Keputusan Bupati Sidoarjo No 188/970/404.1.3.2/2012 tentang Kawasan Parkir Berlangganan 

Kabupaten Sidoarjo 
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Tabel 3 Tarif Retribusi Parkir Berlangganan dan Non Berlangganan 

KENDARAAN 
LANGSUNG 

BERLANGGANAN 
TEPI JALAN INSIDENTIL 

Sepeda motor 1,000 2,000 25,000 

Mobil 1,500 3,000 50,000 

Bus 2,500 5,000 60,000 

Kereta gandengan 3,000 6,000 60,000 
Sumber: Perda Kabupaten Sidoarjo No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di 

Kabupaten Sidoarjo 

 

Berdasarkan data tabel diatas sejatinya biaya parkir berlangganan di sidoarjo 

akan lebih murah jika dibandingkan dengan parkir langsung. Pembayaran dua puluh 

lima ribu untuk satu tahun pelayanan parkir terhitung lebih murah jika 

dibandingkan dengan pelayanan parkir tepi jalan. Hitungan kasat mata yang bisa 

disimpulkan adalah masyarakat Sidoarjo hanya membayar 25 kali biaya parkir 

untuk bisa menikmati parkir selama satu tahun untuk jenis kendaraan sepeda motor. 

Masyarakat akan lebih diuntungkan jika ada kegiatan insidentil karena tidak perlu 

membayar parkir langsung yang jumlah retribusi dua kali lipat dari parkir tepi jalan. 

Pemerintah daerahpun dalam hal ini diuntungkan karena menurut informasi dari 

kepala Sub Bagian TU Drs. M Jailani menyatakan bahwa “Parkir berlangganan ini 

menguntungkan pemerintah karena penerimaan PAD meningkat setiap tahunnya 

sesuai dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor” 

Kenaikan PAD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibenarkan oleh Abu 

Dardak Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sidoarjo
9
 

“Kenaikan PAD sejak parkir berlangganan diterapkan  2009. Di tahun 

pertama penerapan, tak kurang dari Rp 11 miliar, yang bisa disetor ke kas.  

                                        
9
Miliaran Rupiah Masuk Kas Pemkab Sidoarjo 

(http://surabaya.tribunnews.com/2014/04/18/miliaran-rupiah-masuk-kas-pemkab-sidoarjo) diakses 

tanggal 8 Juli 2014 pukul 22.10 PM 
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Jumlah naik hampir 300 persen dibanding tahun 2008, saat parkir masih 

menerapkan sistem retribusi di lapangan. Saat itu, penghasilan yang bisa 

diraup Rp 3,3 miliar. Sebelum 2008, nilai setoran lebih kecil lagi, Rp 

361,7 juta untuk tahun 2006 dan Rp 612 juta untuk 2007.Pada 2010, tahun 

kedua penerapan berlangganan, hasil  pungutan parkir tambah meroket, 

tembus  Rp 18,7 miliar. Tapi, pada 2011, pendapatan sempat menurun jadi  

Rp 16,5 miliar. Tidak dijelaskan penyebab turunnya pendapatan Rp 2 

miliar ini. Lalu, pada 2012 dan 2013,  pundi-pundi yang dihasilkan 

kembali meningkat signifikan. Rp 19 miliar pada 2012 dan Rp 24,1 miliar 

per 2013. Tahun ini ditarget bisa bertambah menjadi Rp 27 miliar. ” 

 

Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Cabang Sidoarjo, Hesti 

Sampurno berpendapat, idealnya parkir berlangganan merupakan konsep yang 

bagus. Pada awal pembentukannya, mekanisme parkir berlangganan ini dibuat 

untuk mengurangi keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaan parkir. Dengan 

demikian, potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir bisa 

dikurangi. 
10

 

Niat baik pemerintah ini tidak sejalan dengan realisasi di lapangan. 

Pemberian pelayanan parkir secara gratis kepada warga Sidoarjo yang telah 

membayar parkir berlangganan pun ternyata bersyarat. Tidak semua tempat di 

Sidoarjo bebas biaya parkir sesuai dengan keterangan diatas hanya kawasan parkir 

pemerintah daerah saja yang dapat menikmati parkir berlangganan ini. Ironinya 

ternyata pada titik tersebut masih terjadi pungli oleh juru parkir nakal. Ada juga 

kawasan yang terang-terangan bahkan secara vulgar memberlakukan pungutan liar. 

Pasar Larangan, pasar tradisional paling ramai di Sidoarjo adalah tempat yang 

paling mencolok. Di tempat ini, jukir dan petugas memberikan karcis buatan 

mereka sendiri. Tarif yang diberlakukan Rp 1.000 perkendaraan. Pembayaran 

                                        
10

MTI Sidoarjo : Parkir Berlangganan Sebenarnya Konsep Bagus 

(http://surabaya.tribunnews.com/2014/04/17/mti-sidoarjo-parkir-berlangganan-sebenarnya-

konsep-bagus)diakses tanggal 8 Juli 2014 pukul 22.00 PM 
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diminta di depan, saat pengendara masuk.
11

 Mardianto, warga Perumahan Puri 

Indah, Sidoarjo, mengaku bahwa meski telah memiliki stiker parkirberlangganan, 

dia beberapa kali tetap ditarik uang oleh petugas parkir saat memarkir kendaraan di 

tempat-tempat tertentu. Padahal, setiap tahun dia telah membayar stiker tersebut 

senilai Rp 25.000, bersamaan saat membayar pajak tahunan sepeda motor. Meski 

sudah punya stiker parkir berlangganan, tetap saja diminta bayar oleh petugas 

waktu parkir motor. Itu tidak terjadi di tempat tertentu saja, melainkan di semua 

tempat. Bahkan, di kantor kecamatan sekalipun, Sekali memarkir kendaraan 

bermotor, dia dipungut ongkos sebesar Rp 1.000 hingga Rp 2.000. Ada kalanya, dia 

membayar Rp 500 namun ditolak oleh petugas parkir yang ngotot meminta dibayar 

lebih besar.
12

 

Parkir sebenarnya adalah jenis pelayanan. Dengan begitu, pungutan parkir 

semestinya masuk retribusi dengan definisi pungutan untuk orang dan kalangan 

yang menikmati atau memerlukan layanan itu. Dalam kasus parkir berlangganan 

ini, istilah retribusi hanya menjadi titel peraturan. Praktiknya tarikan lebih mirip 

pajak. Berlaku wajib bagi semua kendaraan saat membayar pajak dan dibayarkan 

setahun sekali. Masyarakat yang menjadi objek kebijakan, tidak memiliki daya 

tolak sekalipun mereka dirugikan. Tidak semua warga butuh parkir berlangganan. 

Warga pedesaan yang jarang pergi ke pusat kabupaten tidak membutuhkan parkir 

berlangganan karena titik-titik gratis parkir terdapat di pusat kabupaten.  
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Berdasarkan kondisi diatas terdapat kesenjangan antara tingginya kebutuhan 

akan penambahan jumlah PAD dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh 

masyarakat sehingga masyarakat merasa dirugikan. Aktor Pemerintah daerah 

sebagai pemilik kekuasaan legal yang paling murni
13

 memanfaatkan kekuasaan 

yang mereka punya untuk melegitimasi aturan yang dapat mendukung kepentingan 

pemerintah yaitu peningkatan sumber pendapatan daerah mereka secara signifikan. 

Ketika melihat realita di lapangan ternyata ada kelompok kepentingan parkir yaitu 

juru parkir nakal atau bisa disebut dengan preman parkir masih besar dengan masih 

adanya pengenaan tarif parkir ganda yang dibebankan kepada masyarakat meski 

mereka telah menerima digaji, dan masyarakat selaku obyek penderita pun tidak 

kuasa menentang pemerintah meski dengan banyak keluhan.  

Ulah preman tersebut secara signifikan mengurangi pendapatan retribusi 

parkir dengan membuat karcis sendiri atau bahkan memungut upah tanpa diimbali 

dengan karcis. Ada dua imbas besar dari kegiatan preman ini terhadap pemerintah 

yaitu berkurangnya pendapatan pemerintah atau adanya kebocoran dana dan 

ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah karena merasa telah menjalankan 

kewajiban membayar retribusi per tahun tetapi tetap ditarik lagi di lapangan.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat broker dalam implementasi 

kebijakan parkir. Broker ini adalah “pemilik“ lahan sebelum kebijakan parkir ini 

diterapkan.
14

 

Fenomena preman parkir ini ternyata tidak hanya terjadi di Kabupaten 

Sidoarjo saja. Dunia perparkiran di Indonesia tidak terlepas dari adanya 
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premanisme. Preman-preman parkir ini mudah dijumpai di tempat-tempat parkir 

strategis khususnya di perkotaan dan berlaku sebagai juru parkir. Ibukota DKI 

Jakarta saat ini juga sedang “berperang” melawan preman-preman parkir. “Kami 

berusaha mengurangi preman yang biasanya mengutip uang parkir dengan 

penerapan meteran parkir dengan memberi gaji juru parkir dua kali nilai UMP. 

Jadi, itu bisa mengangkat mereka lebih terhormat menjadi tukang parkir. Mereka 

masih jadi tukang nodong, kami hajar," kata Basuki, di Balai Kota”
15

 Perlakuan 

kasar dari preman parkir dirasakan oleh Rudi
16

 seorang warga Ibukota DKI 

Jakarta dengan cara kekerasan yang sama dengan preman parkir di Sidoarjo yaitu 

penarikan ganda dengan kasar. Preman tersebut meminta dengan paksa untuk 

melakukan pembayaran ganda saat di dalam kawasan senanyan padahal saat 

memasuki kawasan senayan telah melakukan pembayaran parkir berlangganan 

secara resmi. Preman parkir pun dapat dijumpai di Kabupaten Sampang
17

 dimana 

polisi menangkap empat orang preman parkir di Kabupaten Sampang. 

Implementasi suatu kebijakan selalu melibatkan actor-aktor pelaksana. 

Actor tersebut pasti memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi. 

Kepentingan tersebut yang melatarbelakangi actor untuk mau terjun dalam proses 

implementasi suatu kebijakan. Actor atau stakeholder yang bermain dalam 

implementasi kebijakan parkir berlangganan terdiri dari pemerintah dalam hal ini 

UPTD Parkir Dinas Perhubungan, DPRD Kabupaten Sidoarjo, pengawas, juru 

parkir, masyarakat dan bahkan preman parkir juga merupakan actor yang terlibat 

dalam implementasi parkir berlangganan.  
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Dalam uraian diatas Pemerintah berkepentingan untuk terus menerus 

meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan parkir agar 

minimal dapat mengurangi kemacetan dengan tertatanya kendaraan yang terparkir 

di tepi jalan. 

Masyarakat selaku stakeholder yang menerima pelayanan parkir 

berlangganan juga berkepentingan untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang 

baik dengan tidak adanya pungutan ganda di lapangan. Kelompok kepentingan 

parkir alias preman parkir juga memiliki kepentingan ekonomi untuk 

mendapatkan penghasilan di dunia perparkiran.  

Stakeholder ini masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda 

dan ingin mereka pertahankan. Proses ini akan menimbulkan kontestasi 

kepentingan stakeholder. Kepentingan-kepentingan yang berbeda ini menarik 

untuk diteliti di dalam implementasi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. 

Bagaimana kontestasi kepentingan yang terjadi pada actor-aktor pelaksana 

meliputi tarik menarik antar kepentingan-kepentingan actor tersebut dan 

bagaimana kepentingan yang berbeda-beda ini dapat mempengaruhi interaksi 

yang terjadi. Akan dilihat apakah interaksi antara UPTD Parkir dengan kelompok 

kepentingan parkir akan mendukung keberhasilan implementasi parkir 

berlangganan ataukan malah menjadi batu sandungan alias penghambat 

implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. 
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2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:Bagaimanakah kontestasi kepentingan actor yang terjadi dalam 

implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo ? 

 Rumusan masalah tersebut akan focus pada dua poin yaitu : 

1. bagaimanakahimplementasi kebijakan parkir berlangganan di 

Kabupaten Sidoarjo? 

2. bagaimanakah kontestasi kepentingan yang terjadi dalam 

implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo? 

3. Tujuan Penelitian 

1.   Menjelaskan implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten 

Sidoarjo  

2. Menjelaskan kontestasi kepentingan yang terjadi dalam implementasi 

kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. 

4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini 

adalah: Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagai masukan dalam 

memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam implementasi 

kebijakan parkir berlangganan agar dapat lebih baik lagi kualitas pelayanannya 

dan semoga penelitian ini bisa menjadi referensi atau masukan bagi penelitian 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa. 
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