
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Pemungutan Liar 

a. Pengertian pemungutan liar 

Pemungutan liar tediri dari kata pemungutan dan liar. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pemungutan yaitu 

mengambil atau mengutip dan kata liar yaitu tidak resmi atau tanpa 

izin dari yang berwenang. Jadi pemungutan liar adalah meminta 

sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, 

perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim. 

Pemungutan berarti bea, iuran, dan tarif. Liar berarti tidak 

teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi, tanpa izin dari yang 

berwenang.1 Pemungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di 

tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.2 

Pemungutan liar dilakukan oleh pejabat atau aparat yang tidak 

bertanggung jawab, pungli merupakan kegiatan illegal dan termasuk 

sebagai kegiatan KKN. Dapat disimpulkan bahwa pemungutan liar 

adalah kegiatan memungut sejumlah uang iuran/tarif yang dilakukan 

oleh sesorang atau kelompok diluar wewenang tugas dan tanggung 

jawabnya tanpa memiliki izin resmi. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa Pasal 

yang mengatur tentang pemungutan liar seperti Pasal 209-210, Pasal 

1 https://kbbi.web.id/liar 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar 
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387-388, Pasal 415-420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435. Pasal 5 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa: barang siapa, memberi 

atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara 

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang 

bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada 

pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan 

dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau 

tidak dilakukan dalam jabatannya. 

Kemudian, pemungutan liar juga bisa dikategorikan sebagai 

tindak pidana pemerasan. Menurut Pasal 368 KUHP pemerasan 

adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain 

secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang 

lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dalam 

hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dari Pasal 368 

KUHP adalah : 

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain. 

2. Secara melawan hukum. 

3. Memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman. 
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4. Memberikan atau menerima suatu barang, yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan 

maksud membuat utang atau menghapuskan piutang. 

Pemungutan liar merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dengan 

memanfaatkan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan diri 

sendiri maupun kelompok. Seperti yang terdapat dalam rumusan 

kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 423 yang berbunyi: 

“Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, 

untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan 

pidana penjara paling lama enam tahun”. 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 423 KUHP 

adalah, sebagai berikut : 

1. Subjektif 

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum (met het oogmerk om 

atau zich of cen ander waderrcchtelijk te bevoordelen). 

b. Menguntungkan secara melawan hukum (wedercchtelijk 

bevoordelen). 
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2. Objektif 

a. Seorang pegawai negeri (dc ambtenaar) 

b. Menyalahgunakan kekuasaan (misbuik van gezag) 

c. Memaksa orang lain untuk (iemand dwingen om) 

d. Menyerahkan sesuatu 

e. Melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran 

f.  (eene terughouding genogen nemen bij eene uitbetaling 

g. Melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi (een  

                    persoonlijken dienst verrichten) 

Selain unsur objektif dan subjektif di atas, terdapat beberapa 

unsur yang melekat pada pemungutan liar sebagai berikut : 

1. Setiap pemungutan liar bersumber pada kekuatan, kekuasaan, 

atau kewenangan. Pelaku-pelaku pemungutan liar adalah orang-

orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau 

wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya 

untuk kepentingan pribadi. 

2. Pemungutan liar melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan 

pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seseorang pejabat 

atau oknum disogok. 

3. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pemungutan 

liar tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan 

perbuatannya. 

4. Pemungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan 

pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. 
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5. Pemungutan liar dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para 

pelakunya. 

Dari beberapa unsur yang telah dijelaskan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum unsur-unsur pemungutan liar 

adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya untuk kepentingan sendiri maupun kelompok dengan 

tujuan meminta atau memungut sejumlah uang yang tidak sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemungutan liar 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan pemungutan liar, antara lain sebagai berikut : 

1) Penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kewenangan 

seseorang. 

2) Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang. 

3) Faktor ekonomi. 

4) Faktor kultural dan budaya organisasi. 

5) Sumber daya manusia. 

6) Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. 

 

Selain itu, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa faktor 

pemungutan liar sebagai berikut :3 

 

3 Irene Svinarky, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (PUNGLI)”, 
Jurnal Cahaya Keadilan. Vol 4. No 2 ISSN: 2339-1693 
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1) Aspek Individu Pelaku 

 Dari aspek individu pelaku terdapat beberapa penyebab 

terjadinya pemungutan liar diantara lain; sifat tamak manusia, 

moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, 

kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, 

malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang 

diterapkan. 

2) Aspek organisasi 

Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya 

kultur organisasi yang benar, sistim akuntabilitas yang benar di 

instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem 

pengendalian manajemen suatu organisasi yang dapat 

menimbulkan terjadinya pemungutan liar. 

Berikut dibawah ini ada beberapa dampak yang timbul 

akibat pemungutan liar, antara lain: 

a. Ekonomi biaya yang tinggi. 

b. Rusaknya tatanan masyarakat. 

c. Menciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial. 

d. Menghambat pembangunan. 

e. Merugikan masyarakat. 

f. Menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. 

 

 

12  Universitas Internasional Batam 
Elvi, Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Barelang Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam 
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir 
UIB Repository©2019 



2. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan 

a. Pengertian implementasi kebijakan 

 Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial 

dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada 

dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan 

ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan 

Undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan 

teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam 

upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program-program. 

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks 

yang mungkin dapat dipahami sabagai suatu proses, suatu keluaran 

(output), maupun dampak (outcome).4 

Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu 

hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara 

diwujudkan sebagai suatu outcome. Dalam kamus Webster, 

pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana to 

implement berarti to provide means for carrying out: to give 

practical effect to (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan: 

menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).5 

Ripley dan Franklin mendefinisikan implementasi merupakan apa 

yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan dengan memberikan 

otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 

4 Winarno B, 2016, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Caps Publishing, Yogyakarta. Hal 146 
5 Wahab A, 2016, Analisis Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta. Hal 132 
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keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi 

menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan 

maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang 

diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup 

tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang 

dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Implementasi 

mencakup beberapa kegiatan: 

1) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh Undang-undang  

dengan tanggungjawab menjalankan program harus 

mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar 

implementasi berjalan lancar. 

2) Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar 

menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana 

desain program. 

3) Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-

kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan 

rutinitas untuk mengatasi beban kerja. 

Implementasi merupakan proses penting dalam sebuah 

kebijakan, dan tidak terpisahkan dalam formulasi kebijakan. 

Formulasi kebijakan merupakan suatu rencana yang akan sia-sia jika 

rencana tersebut tidak diimplementasikan. Dalam praktiknya, proses 

implementasi seringkali terjadi dengan sangat rumit dan kompleks. 

Dalam hal ini benturan antar aktor baik administrator, petugas 

lapangan maupun sasaran seringkali terjadi. Selama implementasi 
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berlangsung sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target 

maupun strateginya. Didalam praktiknya, implementasi kebijakan 

tidak selamanya menemui keberhasilan melainkan juga sering 

mengalami kegagalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yaitu 

studi implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menilai 

keberhasilan sebuah kebijakan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan 

 Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:6  

1) karakteristik dari masalah (tractability of the problems);  

2) karakteristik kebijakan atau Undang-undang (ability of statue to 

structure implementation);  

3) lingkungan (nonstatutory variabels affecting implementations). 

  

6 Mazmanian dan Sabatier “Analisis Kebijakan Publik” (2014:257) 
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Gambar 2.1. Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier 

Sumber: Sahya Anggara (2014: 258)7 

  

7 Anggara, Sahya. (2014). “Kebijakan Publik”  Bandung : CV Pustaka Setia 
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2. Perhatian pers terhadap masalah 
kebijakan 

3. Dukungan publik 
4. Sikap dan sumber daya 

kelompok sasaran utama 
5. Dukungan kewenangan 

   

Daya Dukung Peraturan 

1. Kejelasan konsistensi tujuan atau 
sasaran 

2. Teori kausal yang memadai 
3. Sember keuangan yang cukup 
4. Integrasi organisasi pelaksana 
5. Diskreasi pelaksana 
6. Rekrutmen dari pejabat pelaksana 
7. Akses formal 

Proses Implementasi 
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   kebijakan   depersepsi 
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1) Karakteristik masalah8 

a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. 

Disatu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara 

teknis mudah dipecahkan. Di pihak lain terdapat masalah-

masalah sosial yang sulit dipecahkan. 

b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini 

berarti bahwa suatu program relatif lebih mudah 

diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. 

Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, 

implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat 

pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program 

berbeda. 

c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah 

program akan lebih sulit diimplementasikan apabila 

sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah 

program relatif mudah diimplementasikan apabila 

kelompok sasarannya tidak terlalu besar. 

d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah 

program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau 

bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada 

program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku 

masyarakat. 

 

8 Ibid hlm 126 
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2) Karakteristik kebijakan9 

a) Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan 

terperinci  isi sebuah kebijakan, akan mudah 

diimplementasikan. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan 

merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi 

kebijakan. 

b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan 

teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki 

sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun 

beberapa lingkungan sosial tertentu perlu adanya 

modifikasi. 

c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan 

tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk 

setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan 

dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan 

teknis, serta memonitor program yang semuanya itu 

memerlukan biaya. 

d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar-

antar institusi pelaksana. Kegagalan program sering 

disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal 

antar instansi yang terlibat dalam implementasi program. 

e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan 

pelaksana.  

9 Ibid hlm 127 
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f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.  

g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk 

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu 

program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat 

untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program 

yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa 

terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton 

terhadap program yang ada di wilayahnya. 

3) Lingkungan kebijakan10 

a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan 

teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik 

lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan 

dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. 

b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang 

memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan 

dukungan publik. 

c) Sikap kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok 

pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi 

implementasi kebijakan melalui berbagai cara. 

d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan 

implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana 

untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam 

kebijakan adalah variabel yang krusial. Aparat badan 

10 Ibid hlm 128 
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pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat 

prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas 

tujuan tersebut. 

c. Kriteria pengukuran implementasi kebijakan 

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja 

implementasi suatu kebijakan publik harus memerhatikan 

variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Perhatian itu 

perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat, 

masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang 

optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, 

ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan 

organisasi pelaksana karena di dalam organisasi ada 

kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung 

peaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.11 

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut 

Ripley dan Franklin didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 

1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya 

atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang. 

2) Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. 

3) Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari 

semua program yang ada terarah. 

 

11 Anggara Sahya, 2014,Kebijakan Publik, CV. Pustaka Setia, Bandung. Hal 164 
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d. Faktor – faktor penghambat implementasi kebijakan 

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan 

Kebijakan Publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa 

faktor penghambat, yaitu:12 

1) Isi kebijakan 

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih 

samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi 

tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan 

prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum 

atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya 

ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan 

dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan 

diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya 

kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, 

penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu 

kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-

kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, 

misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga 

manusia. 

2) Informasi 

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa 

para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai 

informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat 

12Bambang Sunggono, https://www.academia.edu/28773677/Implementasi_Kebijakan_teori 
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memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak 

ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. 

3) Dukungan 

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit 

apabila pada pengimplemetasiannya tidak cukup dukungan 

untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. 

4) Pembagian potensi 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya 

implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek 

pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam 

implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi 

tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur 

organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-

masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab 

kurang disesuaikan dengan pembagian tugas ditandai oleh 

adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. 

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila 

dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-

anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan 

manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila 

perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan 

pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidak 

efektif. 
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3.    Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah 

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 Ayat 6 UUD 

1945 menetapkan, “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan”. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap daerah diberikan 

wewenang untuk membuat sendiri peraturan daerahnya. Menurut 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) 

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala 

daerah. 

Kedudukan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dalam 

masyarakat diatur berdasarkan asas “lex superiori derogate legi 

inferiori”. Arti dari asas ini ialah hukum yang ada di atas dapat 

mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang kedudukannya ada di 

bawahnya. Tata urutan Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat 

berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur 

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, 

adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

UUD 1945 ialah dasar hukum atau konstitusi dalam dunia 

hukum di Indonesia. hal ini dikarenakan salah satu hubungan 

Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah, yaitu UUD 1945 

merupakan perwujudan dari Pancasila. Seperti yang kita ketahui 
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bersama, Pancasila ialah dasar negara yang menjadi dasar bagi setiap 

hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, setiap 

Peraturan Perundang-undangan yang ada di bawah UUD 1945 tidak 

boleh bertentangan dengannya. 

b. Ketetapan MPR 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah salah satu 

bentuk putusan yang dibuat oleh MPR yang berisi tentang hal-hal 

yang bersifat beschikking atau penetapan. Karena ia merupakan 

ketetapan, maka kekuatan hukum dari Tap MPR ialah mengikat ke 

dalam dan ke luar. Saat ini terdapat 139 Ketetapan MPR dan MPRS 

yang dikelompokkan ke dalam enam pasal atau kategori sesuai 

dengan materi dan status hukumnya. 

c. Undang-undang / Perpu 

Undang-undang atau UU ialah Peraturan Perundang-undangan 

yang disusun oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan 

persetujuan bersama presiden.  Penyusunan UU ini merupakan salah 

satu fungsi DPR RI menurut UUD 1945. Materi yang dimuat di dalam 

UU ialah mengatur lebih lanjut ketentuan di dalam UUD 1945 

seperti HAM, keuangan negara dan lain sebagainya. Selain itu, UU 

juga mengatur setiap ketentuan yang diamanatkan oleh UUD 1945. 

Sementara itu, Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU ialah 

peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal terjadi kegentingan 

yang memaksa. Materi yang diatur pun sama dengan materi dalam 

UU. 
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d. Peraturan Pemerintah 

PP ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

presiden dan materi yang dimuat di dalam PP ialah materi yang 

diamanatkan oleh UU untuk melaksanakan ketentuan di dalam UU. 

e. Peraturan Presiden 

Peraturan Presiden atau Perpres ialah Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat atau disusun oleh presiden. Ada pun materi 

yang dimuat dalam peraturan ini ialah materi yang diperintahkan 

oleh UU atau juga materi untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan 

pemerintah. 

f. Peraturan Daerah 

Peraturan daerah atau biasa dikenal dengan Perda ialah 

Peraturan Perundang-undangan yang disusun oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dari kepala 

daerah (dapat dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota). 

Materi yang dimuat di dalam Perda ialah seluruh materi yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan asas tugas 

pembantuan, menampung kondisi khusus dari daerah, dan 

penjabaran lebih lanjut dari hirarki Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi. contoh dari peraturan daerah yang menampung 

kekhususan daerah ialah Qanun di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam. 

Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan penjelasan secara 

lengkap mengenai materi kedudukan tata urutan Perundang-undangan 
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dalam masyarakat. Perlu dipahami bahwa adanya Peraturan Perundang-

undangan dan kedudukannya dalam masyarakat merupakan hal yang 

tidak akan pernah lepas dari usaha pencapaian tujuan pembangunan 

nasional Indonesia.  

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta 

meerupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing 

daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-

undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. 

Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh 

metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis Peraturan 

Perundang-undangan. Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 

10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung 

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.  

Peraturan daerah tetap mengacu pada peraturan hukum yang lebih 

tinggi di atasnya, sehingga tidak mengabaikan aturan-aturan yang lebih 

tinggi. Prinsip peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan 

yang lebih tinggi di atasnya maka tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi tersebut. Peraturan daerah ditetapkan oleh 
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kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD 

provinsi/kabupaten/kota, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki 

oleh daerah provinsi/kabupaten/kota. Peraturan daerah yang dibuat oleh 

suatu daerah akan mempunyai kekuatan setelah dimuat dalam lembaran 

daerah. 

a. Landasan-landasan pembentukan peraturan daerah 

Sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia, peraturan daerah dalam pembentukannya tunduk pada 

asas maupun teknik dalam penyusunan Perundang-undangan yang 

telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut 

tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, 

alasan atau latar belakang mengapa Perundang-undangan itu harus 

dibuat. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan 

terdapat 4 (empat) landasan yang digunakan dalam menyusun 

Perundang-undangan agar menghasilkan Perundang-undangan yang 

tangguh dan berkualitas, sebagai berikut :13 

1) Landasan yuridis 

Landasan ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang 

menjadi dasar kewenangan (bevoegheid commpetentie) pembuat 

Peraturan Perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat 

atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam 

Perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk 

13 Bagir Manan, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945, 
Universitas Pedjajaran, Bandung, 1994. 
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disebutkan dalam Perundang-undangan karrena seorang 

penjabat/suatu badan tidak berwenang (onbevogheid) 

mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua: 

a) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi 

instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu. 

b) Dari segi materil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-

hal tertentu. 

Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Perundang-

undangan meliputi tiga hal: 

a. Kewenangan dari pembuat Perundang-undangan. 

b. Kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-undangan 

       dengan materi yang diatur. 

c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan 

Perundang-undangan. 

Landasan yuridis dalam suatu Perundang-undangan ini 

ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”. 

2) Landasan sosiologis 

 Landasan sosiologis yaitu suatu Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat 

sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang 

dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) 

dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka 

28  Universitas Internasional Batam 
Elvi, Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Barelang Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam 
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir 
UIB Repository©2019 



Perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala 

sosial yang ada di masyarakat. 

3) Landasan filosofis 

Landasan ini berkaitan dengan dasar filsafat atau pandangan 

atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan 

kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft 

peraturan negara. Suatu rumusan Perundang-undangan harus 

mendapat pembenaran (recthvaardiging) yang dapat diterima 

dan dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia 

menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah pancasila 

sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan 

bernegara. 

4) Landasan politis 

Landasan ini berkaitan dengan garis kebijakan politik yang 

menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan 

ketatalaksanaan pemerintah negara, hal ini dapat diungkapkan 

pada garis politik. 

b. Asas pembentukan peraturan daerah 

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Nomor 12 

Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan 

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu 

meliputi: 
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1) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 

2) Kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat, yaitu setiap 

jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan 

yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum 

bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan 

Perundang-undangan. 

4) Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan  

Perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan 

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 

filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan 

Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

6) Kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, 

dan pilihan kita atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas 
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dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai 

macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7) Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, 

penyusunan dan permbahasan bersifat transparan dan terbuka. 

Selain asas-asas yang telah dikemukakan di atas lebih lanjut 

dalam Pasal 6 Nomor 12 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa materi 

muatan peraturan daerah juga harus mengandung asas-asas sebagai 

berikut: 

1) Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah 

harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka 

menciptakan ketentraman masyarakat. 

2) Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan   

daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan 

hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga 

negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

3) Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan peraturan daerah harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik 

(kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan 

Republik Indonesia. 

4) Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah 

harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat 

dalam setiap pengambilan keputusan.  
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5) Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan 

daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 

Indonesia dan materi muatan peraturan daerah merupakan bagian 

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila.  

6) Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan peraturan 

daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, 

dan golongan, kondisi daerah serta budaya khususnya yang 

menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

7) Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah 

harus mencerminkan keadilan seccara proporsional bagi setiap 

warga negara tanpa kecuali.  

8) Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap 

materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang 

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain 

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

9) Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi 

muatan peraturan daerah harus menimbulkan ketertiban dalam 

masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.  

10) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap 

materi muatan peraturan daerah mencerminkan keseimbangan, 

keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan 

masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.  
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11) Asas lain sesuai dengan substansi peraturan daerah yang 

bersangkutan. 

c. Fungsi pembentukan peraturan daerah 

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi 

yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan 

fungsi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi 

peraturan daerah ini dirumuskan dalam pasal 136 Undang-undang 

nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

2) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 

3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. 

4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yan tidak bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi.  

d. Tujuan pembentukan peraturan daerah 

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian 

dinyatakan di dalam penjelasan UUD 1945. O. Notohamidjojo 

merumuskan tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan 

kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga 

sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-
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lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan). 

Atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai 

kesejahteraan umum.14 Berdasarkan pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa peraturan daerah bertujuan untuk mengatur 

hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam 

masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di 

daerah yang bersangkutan. 

e. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 3 tahun 2018 tentang 

penyelenggaraan dan retribusi parkir 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 

Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan 

dengan perkembangan yang pesat dan pertambahan kendaraan 

bermotor yang makin meningkat dan sangat tinggi dari tahun ke 

tahun, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan 

tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan 

penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas 

di Kota Batam. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Kota Batam. Penyesuaian 

tersebut menggantikan ketentuan Penyelenggaraan dan Retribusi 

Parkir menjadi Penyelenggaraan Fasilitas dan Retribusi Parkir. 

Kebutuhan akan pengaturan pelayanan parkir bagi masyarakat, 

diartikan tidak saja pada ketersedian tempat parkir, juga mengarah 

14 O. Notohamidjojo, 1970. Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta. 
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kepada besaran biaya penyelenggaraan pelayanannya, sehingga 

didapat kepastian pola penetapan tarif oleh Pihak Penyelenggara 

maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam, 

sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana 

daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan 

parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh 

Pemerintah Daerah. 

Kewenangan penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Kota 

Batam menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat di 

kerjasamakan dengan badan usaha sebagai upaya peningkatan 

pelayanan dan memaksimalkan target penerimaan daerah dari 

penerimaan lain-lain yang sah dan selain dari pada itu retribusi yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Kota untuk memungutnya pun 

dapat di borongkan pemungutannya kepada Pihak Ketiga. 

4. Tinjauan Umum Tentang Dinas Perhubungan Kota Batam 

a. Sejarah dinas perhubungan Kota Batam  

Sejarah berdirinya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam 

berasal dari organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(LLAJ) Kepulauan Riau, namun seiring dengan perkembangan 

pembangunan Batam dan sejalan dengan pertumbuhan kendaraan 

yang cukup pesat, maka organisasi ini terus mengalami perubahan-

perubahan sehingga akhirnya menjadi dinas LLAJ Kota Batam, 

adapun perkembangan secara singkat adalah sebagai berikut: 
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1) Tahun 1982 ditempatkan staff kantor wilayah V LLAJ secara 

bergiliran untuk melakukan fungsi LLAJ yaitu menegakkan 

Pengujian Kendaraan Bermotor di Batam. 

2) Tahun 1984 menjadi kantor unit Pelaksana Teknis LLAJ, 

dengan diangkatnya pejabat melalui Surat Keputusan Kepala 

Kantor Wilayah IV Dirjen Perhubungan Darat Provinsi Riau 

Nomor 210-II/KW-IV/1984 tanggal 4 Februari 1984, di mana 

Kepala Unit ini bertanggung jawab kepada wilayah LLAJ 

Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.  

b. Struktur organisasi dinas perhubungan Kota Batam 
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c. Visi dan Misi dinas perhubungan Kota Batam 

1) Visi dinas perhubungan Kota Batam : 

Terwujudnya sistem transportasi yang berkualitas di Kota 

Batam. 

2) Misi dinas perhubungan Kota Batam : 

a) Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia 

Perhubungan yang professional dalam memberikan 

pelayanan prima.  

b) Mengembangkan sistem pelayanan perhubungan berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi. 

c) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang 

responsive terhadap kebutuhan masyarakat. 

d) Mewujudkan layanan transportasi yang selamat, lancar, 

aman, nyaman terjangkau dan terintegrasi. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dibentuk 

sebagai langkah mengembalikan fungsi parkir sebagaimana mestinya 

dan meminimalisir permasalahan yang timbul akibat dari 

penyelenggaraan parkir. Adapun maksud Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Parkir (UPTD) Pelayanan Parkir 

adalah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas 

parkir dan pengendalian lalu lintas, sehingga masyarakat/pengguna 

jasa yang menggunakan jasa pelayanan parkir dapat terlayani dengan 

baik dan memberikan kenyaman. Selain itu juga bertujuan untuk 
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mewujudkan daerah tertib berlalu lintas, disamping menunjang 

peningkatan PAD di sektor pelayanan parkir. 

 

B. Landasan Yuridis 

Landasan Yuridis yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

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

Retribusi Daerah. 

a. Pasal 1 ayat 10 

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

b. Pasal 1 ayat 31 

“Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.” 

c. Pasal 1 ayat 32 

“Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara.” 
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d. Pasal 1 ayat 45 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah.” 

e. Pasal 1 ayat 49 

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau 

Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.” 

f. Pasal 62  

1) “Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di 

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.  

2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah:  

a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah;  

b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang 

hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;  

c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan 
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d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan 

Peraturan Daerah.”  

g. Pasal 63  

1) “Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan parkir kendaraan bermotor.  

2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan tempat Parkir.”  

h. Pasal 64  

1) “Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat 

Parkir. 

2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-

cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.”  

i. Pasal 65  

1) “Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga 

puluh persen).  

2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”  

j. Pasal 66  

1) “Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 
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ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 64.  

2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat 

Parkir berlokasi.” 

k. Pasal 115  

“Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah 

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan 

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

dan Retribusi Parkir. 

a. Pasal 1 ayat 6 

“Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Parkir yang 

berada dibawah Dinas Perhubungan Kota Batam, ditetapkan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas 

pengelola pelayanan parkir.” 

b. Pasal 1 ayat 38 

“Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas 

pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.” 

c. Pasal 16 

1) “Penyelenggara fasilitas parkir di Rumija wajib menempatkan 

petugas parkir di lokasi fasilitas parkir.  
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2) Pemerintah Daerah dapat memberikan honorarium kepada 

petugas parkir di fasilitas parkir Rumija.  

3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 

a) juru parkir; dan  

b) koordinator juru parkir.  

4) Penempatan petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus dilengkapi dengan :  

a) surat tugas;  

b) kartu pengenal; dan  

c) seragam.  

5) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas :  

a) memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di 

fasilitas parkir;  

b) menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan di fasilitas 

parkir;  

c) menyerahkan bukti penggunaan fasilitas parkir; dan 

d) menerima pembayaran atas penggunaan fasilitas parkir 

sesuai tarif yang diberlakukan.  

6) Ketentuan mengenai persyaratan, hak, kewajiban dan tata cara 

pelaksanaan petugas parkir di Rumija diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Walikota.” 

 

42  Universitas Internasional Batam 
Elvi, Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Barelang Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam 
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir 
UIB Repository©2019 



d. Pasal 56 

1) “PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang berlaku.  

2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS 

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah :  

a) menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 

di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 

tersebut menjadi lengkap dan jelas;  

b) meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan 

yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi 

Daerah;  

c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

retribusi Daerah;  
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d) memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

retribusi Daerah; 

e) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-

bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen 

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 

tersebut;  

f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;  

g) menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan 

atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam 

huruf e;  

h) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

pelanggaran Peraturan Daerah;  

i) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  

j) menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang 

perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
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kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku.”  

e. Pasal 57 

1) “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 

ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan 

Pasal 20 dapat diberikan sanksi administrasi berupa :  

a) Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;  

b) Penghentian sementara kegiatan;  

c) Pembatalan izin; dan  

d) Pencabutan izin.  

2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), 

Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Parkir dapat membatalkan 

dan /atau mencabut Surat Tugas petugas parkir untuk 

penyelenggaraan fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah.  

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Walikota.”  

f. Pasal 58 

1) “Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan 

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan 

/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara 

parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak 
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mengganggu pengguna jalan dan /atau pengguna jasa parkir 

yang lain dan atau penguncian ban kendaraan bermotor atas 

prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa 

bantuan pihak lain. 

2) Apabila setelah jangka waktu 10 (sepuluh) menit sejak 

kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak dapat 

memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dan atau 

penguncian ban kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh 

petugas yang berwenang di Rumija atau petugas parkir di luar 

Rumija dan dikenakan denda administrasi.  

3) Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak 

mengganggu pengguna jalan dan /atau pengguna jasa parkir 

yang lain ketempat yang ditentukan oleh petugas yang 

berwenang atau petugas parkir di luar Rumija.  

4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan petugas yang 

berwenang harus :  

a) menggunakan mobil derek;  

b) membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan 

c) memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan 

bermotor.  

5) Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan 

kendaraan bermotor beserta muatannya pada saat dilakukan 

penderekan dan atau penguncian ban kendaraan bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a).”  

46  Universitas Internasional Batam 
Elvi, Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Barelang Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam 
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir 
UIB Repository©2019 



g. Pasal 59 

1) “Biaya pemindahan kendaraan dan atau penguncian ban 

kendaraan bermotor dan denda adminstrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), menjadi tanggungjawab 

pemilik dan /atau pengemudi kendaraan.  

2) Biaya pemindahan kendaraan dan atau penguncian ban 

kendaraan bermotor dan denda adminstrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas Daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3) Besaran biaya pemindahan kendaraan dan atau penguncian ban 

kendaraan bermotor serta tata cara pemindahan kendaran 

dan/atau penguncian ban kendaraan bermotor dan penyetoran 

ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diatur dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 

4) Besaran biaya pemindahan dan denda administrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai 

berikut:  

a) Kendaraan Roda Empat atau lebih untuk 1 x 24 jam 

pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);  

b) Kendaraan Roda Empat atau lebih untuk 24 jam kedua dan 

berikutnya sebesar Rp 200.000,- /24 jam (dua ratus ribu 

rupiah per dua puluh empat jam);  
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c) kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga untuk 1 x 24 jam 

pertama sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah);dan  

d) kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga untuk 24 jam kedua 

dan berikutnya sebesar Rp 75.000,- /24 jam (tujuh puluh 

lima ribu rupiah per dua puluh empat jam).  

5) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dikenakan untuk paling banyak 24 (dua puluh empat) 

hari kalender.  

6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) tidak dilakukan penyelesaian oleh yang bersangkutan, maka 

kendaraan yang bersangkutan diumumkan melalui media 

informasi publik untuk jangka waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari kalender, guna dilakukan pelelangan sesuai 

peraturan perundangundangan, dan hasil pelelangan disetorkan 

ke Kas Daerah 

7) Tata cara pengenaan biaya pemindahan dan denda administrasi 

serta pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikota.”  

h. Pasal 60 

“Pasal 60 Bagi kendaraan yang dikenakan sanksi pemindahan 

kendaraan dan atau penguncian ban kendaraan bermotor dan denda 

adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), pemilik 

dan /atau pengemudi kendaraan dapat mengambil kembali 
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kendaraan tersebut setelah menunjukkan surat bukti kepemilikan 

kendaraan dan bukti setor biaya pemindahan kendaraan dan denda 

adminstrasi.”  

i. Pasal 61 

“Setiap pengguna jasa Tempat Khusus Parkir yang tidak dapat 

menunjukan tanda masuk parkir atau tanda retribusi parkir, 

dikenakan denda oleh penyelenggara parkir sebesar Rp. 25.000, 

(dua puluh lima ribu rupiah) setelah menunjukan bukti 

pemilikan/penguasaan kendaraan yang sah.”  

j. Pasal 62 

1) “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah).  

2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak 

menghapuskan kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya. 

3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran.   

4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Negara.  

k. Pasal 63 

“Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar 

retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 

banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.” 
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C.   Landasan Teori 

1. Teori Pembangunan Ekonomi 

Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah 

mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan 

yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian 

pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, 

penekanan kepada kebutuhan dasar (basic needapproach), 

pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang 

berkelanjutan (suistainable development). Perubahan evolutif dari 

pengertian di atas didasarkan atas banyak kekecewaan dan hasil 

umpan balik dari pelaksanaan pembangunan yang tidak mencapai 

sasaran-sasaran yang diinginkan serta kekurangan informasi dalam 

memahami persoalan-persoalan yang timbul yang sebelumnya tidak 

dapat diramalkan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya15. 

Pembangunan secara garis besar adalah suatu proses 

multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial, 

kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang 

kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara 

ditunjukan oleh tiga nilai pokok yaitu:  

a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya (sustenance).  

15 Ekaputra, H Nofidi. 2009. Kajian Pengembangan Strategi Di Wilayah Pesisir Kabupaten 
Pelalawan Provinsi Riau. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 
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b. Meningkatkan rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai 

manusia.  

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom 

from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi 

manusia.  

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses 

agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor 

dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan 

cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan 

dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf 

kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap 

pembangunan berikutnya.16 Dalam proses pembangunan ekonomi, 

masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antardaerah adalah 

berbeda, sehingga mengakibatkan ketimpangan regional tidak dapat 

dihindari mengingat adanya perbedaan dalam kekayaan sumber daya 

yang dimiliki antara daerah yang satu dengan daerah yang lainya. 

Dasar pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta konsentrasi 

kegiatan ekonomi juga berbeda. Menurut Anwar teori-teori yang 

menjelaskan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu :  

a. Inward –loking Theories. 

16 Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 
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 Teori ini mengangap bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi pada suatu daerah diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi 

yang ada di daerah itu sendiri.  

b. Output Oriented Theories. 

 Teori ini mengangap bahwa adanya mekanisme yang 

mendasari fenomena pertumbuhan daerah dari satu daerah ke 

daerah lainnya.  
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