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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (3) Merumuskan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 

Negara hukum yang dimaksud merupakan sebuah Negara yang mempunyai banyak 

aturan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa 

terkecuali. Hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur seluruh warga dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Semua orang wajib bertindak dan bertingkahlaku sesuai dengan aturan hukum, 

sehingga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat tetap terpelihara dengan baik. 

Mustakim, (2000:3), mengemukakan bahwa: 

Menyadari adanya peraturan hukum (atau biasanya disebut hukum saja) yang 
bersifat mengatur dan memaksa tersebut maka hendaknya hukum selalu dijadikan 
pedoman dalam bertingkah laku bagi anggota masyarakat, berbuat menurut 
hukum sama artinya menuju pada kesempurnaan hidup yang harmoni dalam 
masyarakat sedangkan berbuat tidak sesuai hukum sama artinya dalam kegagalan 
hidup bermasyarakat, selain terdapat celaan masyarakat pelanggar hukum juga 
akan menerima sanksi hukum. 
 
Menurut Kansil (1986:40-41), “hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian 

hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu 

asas-asas keadilan dari masyarakat itu”. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum 

dalam masyarakat, selain itu hukum menjaga dan mencegah agar seluruh anggota 

masyarakat tidak menjadi hakim, tidak mengadili orang lain, dan tidak ikut serta 

menjatuhi hukuman bagi tiap orang yang melanggar hukum. Orang yang mempunyai 

kesadaran terhadap aturan hukum akan mematuhi semua yang menjadi tuntunan 
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peraturan tersebut, sehingga mereka akan menjadi taat terhadap berbagai peraturan yang 

ada.  

Ketaatan hukum merupakan ketaatan yang dimulai dari kesadaran masyarakat 

terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat 

di dalam diri manusia tentang hukum. Ketaatan pada hukum tidak hanya terwujud pada 

ketaatan yang ada di dalam masyarakat maupun di kalangan pemerintahan saja, tetapi 

juga terwujud dalam instansi-instansi yang lain. 

Pelayanan parkir saat ini diharapkan masyarakat bisa menjadi tempat yang aman 

untuk menitipkan kendaraan, meski harus membayar sejumlah uang untuk jasa parkir 

tersebut. Kenyataan yang terjadi pada saat ini banyak petugas parkir yang meminta uang 

parkir tidak sesuai dengan karcis. Hal tersebut disebabakan beberapa alasan yaitu petugas 

parkir nakal, adanya parkir liar, dan belum terserapnya potensi parkir malam hari. 

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan efek domino pada kenaikan 

sejumlah harga. Selain harga Sembako, kenaikan juga berlaku pada tarif parkir di Kota 

Solo. Kenaikan tarif parkir di Solo  berkisar Rp 500 sampai Rp 1.000.  Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran menegaskan, tarif parkir masih mengacu pada tarif 

lama sesuai Perda Retribusi No. 9/2011 (Joglosemar, 2013).  

Berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi 

jalan umum, telah ditentukan besarnya tarif parkir yang dibagi menjadi tiga (3) zona 

parkir, yaitu zona A, zona B, dan zona C. Pada prateknya terkadang disimpangi 

seharusnya suatu kendaraan berada di zona C, akan tetapi oleh petugas parkir tersebut 

dikenakan tarif parkir kawasan zona B atau zona A yang nominalnya lebih besar 

dibandingkan kawasan zona C.  

Alasan perbuatan petugas parkir tersebut tentunya dapat dipahami dengan melihat 

berbagai faktor. Diantaranya ekonomi, pendidikan dan kebiasaan. Faktor pendidikan 
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menimbulkan kaedah sopan santun dilanggar atau diabaikan terkadang seseorang tidak 

berani melawan sehingga yang dapat dilakukan adalah pasrah yang menimbulkan celaan, 

umpatan dan cemoohan hanya didalam hati saja. Sanksi ini tidak terlalu dirasakan 

sehingga dikhawatirkan tukang parkir tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi karena 

sanksinya dirasakan terlalu ringan.  Faktor kebiasaan menimbulkan tukang parkir 

menganggap benar perbuatan yang dilakukannya. Padahal perlu diingat bahwa beberapa 

kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa. 

Pendidikan ketaatan hukum di sekolah salah satunya melalui mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata Pelajaran ini merupakan 

sarana untuk melahirkan generasi muda agar dapat mengaktualisasikan dan 

melestarikan demokrasi (Rosyda dkk, 2003: 17-18). Siswa yang sudah mengikuti 

mata pelajaran PKn sesuai jenjangnya memiliki kompetensi sebagai berikut: 

1. Civic Knowledge, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang 

berhubungan dengan keilmuan kewarganegaraan. 

2. Civic Skill, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan atau ketrampilan 

untuk memasuki kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

3. Civic Dispostion, yaitu setelah pembelajaran selesai terbentuk watak siswa 

yang Pancasilais, watak-watak baik bersumber dari kepribadian bangsa 

Indonesia (Ikhsan dkk,2007:5). 

Berdasarkan kompetensi di atas, mata pelajaran PKn memegang peranan penting 

dalam membentuk pengetahuan dan menanamkan ketaatan hukum pada siswa 

disekolah maupun bermasyarakat.  

Peran mata pelajaran PKn untuk penanaman ketaatan hukum dipertegas 

dalam visi, misi, dan tujuannya: 
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Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan 
semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Misi PKN ialah menghindarkan Indonesia dari system 
pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk 
menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155).  
  
Berdasarkan visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan tujuan PKn, 

yaitu mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan handal, 

sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan tersebut, mata 

pelajaran PKn diharapkan mampu membantu dan membentuk peserta didik yang 

handal, berwawasan luas, berbudi  pekerti yang luhur, cerdas, bertanggungjawab, 

sadar dan taat terhadap aturan hokum, berwibawa, serta pantas menjadi panutan 

atau tauladan yang baik bagi generasi penerus bangsa.   

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, mendorong peneliti 

untuk mengadakan penelitian terhadap ketaatan hukum petugas parkir dalam 

melaksanaan tugas di Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta. 

 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka  dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketaatan hukum petugas parkir dalam melaksanaan tugas di Pasar 

Gedhe Hardjonagoro Surakarta? 

2. Bagaimanakah kendala ketaatan hukum yang dihadapi petugas parkir dalam 

pelaksanaan tugas di Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta? 
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3. Bagaimana solusi atas kendala ketaatan hukum yang dihadapi petugas parkir 

dalam pelaksanaan tugas di Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan ketaatan hukum tukang parkir dalam melaksanaan 

tugas di Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta. 

2. Untuk mendiskripsikan kendala-kendala ketaatan hukum yang dihadapi 

petugas parkir dalam pelaksanaan tugas di Pasar Gedhe Hardjonagoro 

Surakarta. 

3. Untuk mendiskripsikan solusi pada kendala-kendala ketaatan hukum petugas 

parkir dalam pelaksanaan tugas di Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta. 

 
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan, khususnya ketaatan hokum petugas parkir studi kasus pada 

petugas parkir pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya yang sejenis. 



6 
 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para 

pengambil keputusan terutama dalam ketaatan hukum petugas parkir studi 

kasus pada petugas parkir pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta. 

b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat 

ditransfomasikan kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi 

masyarakat luas pada umumnya. 

 
E. Daftar Istilah 

Menurut Maryadi, dkk (2010:11), “daftar istilah merupakan penjelasan 

dari istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian”. Adapun 

istilah-istilah yang terdapat  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ketaatan. Tim Penyusun Pusat Bahasa (2005:1116), merumuskan bahwa “taat 

berarti senantiasa tunduk; patuh”. Sedangkan  ketaatan menurut Tim 

Penyusun Pusat Bahasa (2005:1116), dirumuskan bahwa “1) kepatuhan; 2) 

kesetiaan; 3) kesalehan; 4) huk fungsi untuk membahayakan atau 

mengganggu kedamaian atau keadilan”. 

2. Hukum. Menurut E. Utrecht dalam Asikin (2012:11), hukum adalah 

“himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib 

dalam suatu masyarakat, yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota 

masyarakat karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat 

menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu”.  
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3. Petugas. Kamus Bahasa Indonesia Online, merumuskan bahwa “pe.tu.gas 

[n] orang yg bertugas melakukan sesuatu: kerja sama dng ~ keamanan sangat 

diperlukan untuk meningkatkan ketertiban”. Dapat dirumuskan petugas 

adalah “orang yang melakukan suatu pekerjaan yang diperlukan untuk 

meningkatkan ketertiban”. 

4. Parkir. Menurut Catatan Kuliah Rekayasa Lalu Lintas Universitas Sebelas 

Maret Surakarta (September 2006), parkir adalah “tempat pemberhentian 

kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan 

pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang 

tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir 

akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya”. 


