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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketaatan hukum petugas 

parkir Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta, kendala yang dihadapi petugas 
parkir dalam melaksanakan tugas di Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta, dan 
solusi atas kendala yang dihadapi petugas parkir di Pasar Hardjonagoro 
Surakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah petugas parkir pasar Gedhe 
Hardjonagoro Surakarta dan pengguna jasa parkir di pasar gedhe Hardjonagoro 
Surakarta. Objek penelitian ini adalah ketaatan hukum petugas parkir pasar 
Gedhe Hardjonagoro Surakarta. Teknik dalam pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa petugas parkir di Pasar Gedhe sudah taat pada aturan dari 
Perda yang mengatur tentang parkir. Tempat parkir di Pasar Gedhe sudah sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang Kota  Surakarta. Petugas parkir harus memiliki izin 
resmi dalam mendirikan tempat parkir. Ketaatan hukum pada petugas parkir 
dilihat dari keselamatan dan kelancaran lalu lintas yaitu  petugas parkir taat 
pada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, tidak mengganggu pengguna 
jalan. Memberikan jaminan keselamatan dengan menuliskan plat nomor 
kendaraan pada karcis yang diberikan pada pengguna jasa. Kendala yang 
dihadapi adalah masih sering ditemukan pengendara parkir ditempat yang tidak  
tepat sehingga mengganggu pengguna jasa parkir, kurangnya pengawasan untuk 
parkir saat keadaan parkir ramai, petugas parkir masih sering disalahkan saat 
terjadi kemacetan. Solusinya adalah dengan memperlebar lahan parkir, 
memberikan jaminan keamanan dengan menberikan karcis, tidak mengganggu 
jalan raya, dan menjadikan satu sap pinggir jalan raya untuk parkir agar tidak 
terjadi kemacetan. 
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PENDAHULUAN 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 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? 

3. Bagaimana solusi atas kendala ketaatan hukum yang dihadapi petugas parkir 

dalam pelaksanaan tugas di Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

ketaatan hukum petugas parkir Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta, kendala 

yang dihadapi petugas parkir dalam melaksanakan tugas di Pasar Gedhe 

Hardjonagoro Surakarta, dan solusi atas kendala yang dihadapi petugas parkir di 

Pasar Hardjonagoro Surakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini dilakukan di pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta . 

Pelaksanaan penelitian selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan 

Desember 2013 sampai bulan Maret 2014. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:14) “data kualitatif adalah data 

yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar”. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan pengamatan, wawancara penelaah dokumen. 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, strategi penelitian ini adalah studi 

kasus tunggal. Penelitian studi kasus tunggal terpancang adalah penelitian yang 

datanya terpancang sesuai dengan masalah, serta pengumpulannya terarah pada 

tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pengertian di atas maka studi kasus 

dalam penelitian ini adalah ketaatan hukum petugas parkir di pasar Gedhe 

Hardjonagoro Surakarta . Subjek dalam penelitian ini adalah petugas parkir pasar 

Gedhe Hardjonagoro Surakarta dan pengguna jasa parkir pasar Gedhe 

Hardjonagoro Surakarta. Objek penelitian ini adalah ketaatan hukum petugas 



parkir . Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Mengingat data yang diperoleh merupakan data 

kualitatif, maka penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif. Langkah-

langkah analisis data kualitatif adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan tentang bagaiman   

kendala ketaatan hukum yang dihadapi petugas parkir dalam pelaksanaan tugas di 

Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Kendala dalam rencana umum tata ruang kota karena masih sering ditemukan 

pengendara tidak parkir ditempat yang tepat sehingga mengganggu pengguna 

jasa parkir. 

2. Kendala dalam keselamatan dan kelancaran lalu lintas karena masih sering 

terjadi kekurangan dalam pengawasan. Disebabkan karena kurangnya petugas 

parkir yang datang pada saat keadaan sedang ramai. Hal itu menyebabkan 

petugas parkir harus bekerja lebih hati-hati agar tidak terjadi kehilangan 

ditempat parkir. 

3. Kendala dalam kemudahan bagi pengguna jasa karena petugas parkir masih 

sering disalahkan apabila terjadi kemacetan. Selain itu masih sering ditemui 

pengguna jasa yang tidak taat untuk memarkirkan kendaraannya dengan 

benar.   

Solusi untuk menangani kendala ketaatan hukum yang dihadapi petugas 

parkir dalam pelaksanaan tugas di Pasar Gedhe Hardjonagoro Surakarta adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjadikan sedikit bagian pinggir jalan untuk lahan parkir. Agar tidak 

digunakan para pengguna kendaraan bermotor untuk menunggu kerabat yang 

sedang bebelanja di pasar. Dengan demikian tugas petugas parkir tidak akan 

terganggu karena bila ada kendaraan yang akan masuk atau keluar untuk 

memarkirkan kendaraan tidak akan terhalang oleh kendaraan yang lain.  



2. Petugas parkir taat pada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, tidak 

mengganggu pengguna jalan. Memberikan jaminan keselamatan dengan 

menuliskan plat nomor kendaraan pada karcis yang diberikan pada pengguna 

jasa. Apabila ada yang akan mengambil kendaraan wajib menunjukkan 

karcisnya. 

3. Supaya tidak terjadi kemacetan petugas parkir hanya menggunakan 1 sap saja 

untuk parkir dipinggir jalan. Selain itu petugas parkir juga menggunakan 

beberapa macam metode parkir dalam menata kendaraan bermotor. Seperti 

menggunakan metode parkir sejajar, parkir paralel, parkir tegak lurus, dan 

parkir serong. 
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