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ABSTRAK 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan 

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi parkir.Retribusi parkir 

adalah fasilitas di bahu jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai 

tempat parkir, adanya iuran atas penggunaan jasa parkir. 

Rumusan Masalah yang ada di Jalan Pemuda selain kontribusi jasa parkir 

yang tidak maksimal. Pada setiap toko atau tempat usaha lain yang ramai pengunjung 

selalu ada petugas parkir memungut restribusi atau dengan kata lain pengelola pakir 

bayangan. Selain itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang kenyamanan dalam 

berparkir, mereka merasa harus ada timbal balik antara sarana dan 

prasarana.Pemerintah harusnya menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan 

lahan parkir, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak keberatan tentang 

kenaikan parkir yang sudah ditetapkan.Dengan adanya pengelolaan dimaksdkan agar 

terciptanya kenyamanan dalam berpakir dan adanya timbal balik antara sarana dan 

prasarana tanpa ada kecurangan-kecurangan didalamnya.Rumusan permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan retribusi parkir dalam 

upaya meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif ekonomi Islam di Jalan 

Pemuda. 

Dalam penelitian ini tentunya memerlukan informan yang memiliki kaitannya 

dengan peneliti ini informan pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling 

adalah teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu.Secara purposive sampling 

untuk pengelola parkir yakni dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan dan teknik eksidental untuk pengguna jasa parkir.Pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara 

data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research),dimana 

peneliti mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena atau kejadian keadaan 

yang alamiah, dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif ekonomi Islam. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan target dan realisasi  retribusi parkir 

di Jalan Pemuda secara formalitas pencapaian target tidak pernah terealisasi dari 

tahun2012-2016, Pada penerapan fungsi perencanaan,pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan masih belum maksimal. Jika dilihat dari pengengelolaan parkir 

belum sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam karena tanggung jawab UPT 

perparkiran dan kordinasi lapangan  mengabaikan keluhan-keluhan dari masyarakat 

dan hanya mementingkan pada saat kendaraan masuk saja, belum bersikap adil karena 

masih banyak ditemukan kecurangan yang terjadi di Jl.pemuda tetapi UPT 

Perparkiran masih belum bersikap tegas. Dalam prinsip kemaslahatan dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli daerah sudah baik dan sesuai dengan prinsip 

Ekonomi Islam karena digunakan untuk kesejahteraan, pembangunan dan untuk 

kemaslahatan umat 
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MOTTO 

 

ٰٓ أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَه ٱلىَّاسِ أَن  ِت إِلَىَٰ ىََٰ و۟ا ٱْْلََمَٰ َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّ إِنَّ ٱَّللَّ

ا بَِصيًرا َ َكاَن َسِميًعًۢ ا يَِعظُُكم بِِهٓۦٰ إِنَّ ٱَّللَّ َ وِِعمَّ  تَْحُكُمى۟ا بِٱْلَعْدِل إِنَّ ٱَّللَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”.  

 

( Q.S An-Nisa ayat 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu 

akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi 

pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan 

adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini.Dengan harapan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul 

skripsi ini berjudul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Jalan 

Pemuda, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar 

Lampung)” untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Analisis Menurut buku kumpulan kosa kata Bahasa Indonesia adalah 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian 

itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

                                                             
1
Zaenal Arifin dan Amran Tasai, Kumpulan Kosakata Ilmiah Untuk Perguruan Tinggi,( 

Jakarta : Akademika Presido, 2006 ), h.32 
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2. pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk 

pada proses mengurus atau menangani sesutu untuk mencapai tujuan 

tertentu.14 

3. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2
 

4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 

sementara.
3
 

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang undang. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah 

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli 

daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada 

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan  otonomi daerah 

sebagai perwujudan atas desentralisasi.
4
 

                                                             
2
Mardiasmo, Perpajakan Edisis Revis Tahun 2011, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2008), 

h.15 
3
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 

1 ayat (32) 
4
 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia,( 

Jakarta :PT Rajagrafindo, 2013), h. 51-52 
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6. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.
5
 

Secara keseluruhan penjelasan dari judul penelitian ini “Analisis 

Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Jalan Pemuda, Kelurahan Gunung 

Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung)” adalah menganalisis 

bagaimana pengelolaan retrribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli 

daerah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam” 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

Salah satu sumber PAD yang potensial adalah dari sektor jasa 

perpakiran, sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang 

dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai Retribusi Daerah 

yang merupakan salah satu sumber terbesar PAD di kota Bandar Lampung 

dan juga penerimaan bagi pemerintah daerah yang nantinya di gunakan 

untuk pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri oleh karena itu 

pemerintah daerah mengupayakan menggali potensi  yang ada di daerah 

tersebut. 

                                                             
5
P3EI. Ekonomi Islam, ( Jakarta : Rajawali Pers. 2011),h. 17 
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Salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah di antaranya 

yaitu retribusi parkir yang memiliki peranan dalam memberikan kontribusi 

untuk menunjang pembangunan daerah.Potensi retribusi parkir semakin 

tinggi mengingat sudah banyaknya titik tempat yang dipungut retribusi 

parkir dan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Bandar 

Lampung.Masalah yang ada di Jalan Pemuda selain kontribusi jasa parkir 

yang kurang maksimal. Pada setiap toko atau tempat usaha lain yang 

ramai pengunjung selalu ada petugas parkir memungut restribusi atau 

dengan kata lain pengelola pakir bayangan. Selain itu banyak masyarakat 

yang mengeluh tentang kenyamanan dalam berparkir, mereka merasa 

harus ada timbal balik antara sarana dan prasarana.Pemerintah harusnya 

menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan lahan parkir, 

sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak keberatan tentang 

kenaikan parkir yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan 

dimaksdkan agar terciptanya kenyamanan dalam berpakir dan adanya 

timbal balik antara sarana dan prasarana tanpa ada kecurangan-kecurangan 

didalamnya. 

2. Secara Subjektif 

Dalam pokok bahasan skripsi ini relevan dengan spesialisasi 

keilmuan penulis pelajari di Jurusan Ekonomi Islam serta didukung oleh 

tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data-data 

penelitian yang menunjang dalam penelitian ini, serta adanya motivasi dan 
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tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini 

yang ada di perpustakaan, sehingga dengan mudah skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan yang ada pada saat ini, terutama pada informasi, 

komunikasi dan transportasi dalam kehidupan masyarakat di segala bidang 

ekonomi dan perdagangan, hal itu merupakan tanda-tanda globalisasi 

dunia.Dengan adanya globalisasi tersebut, setiap negara harus dapat 

mengoptimalkan segala sesuatunya dalam segala bidang.Pembangunan ekonomi 

merupakan sesuatu tahapan kegiatan menuju Indonesia yang lebih maju 

lagi.Dalam pembangunan ini masyarakat beserta pemerintahan mampu 

menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang lebih mandiri dalam 

pelaksanaan sistem pemerintahan. 

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan sosial untuk 

menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ialah semua proses perubahan 

yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana untuk mencapai 

suatu tujuan guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan 

masyarakat.
6
Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu 

pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-

potensi yang dimiliki secara optimal.Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang 

                                                             
6
Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima, (Yogyakarta:UUP STIM YKPN, 

2010), h. 373 
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berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup 

besar.
7
 Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah 

sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang 

berasal dari pajak dan retribusi. Uang  retribusidigunakan untuk pembiayaan 

dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap 

warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati 

fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang 

yang berasal dari retribusi dan pajak. 

Semuanya cukup jelas bahwa peranan penerimaan retribusi dan pajak  

bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda 

pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Menurut pandangan islam 

pembangunan merupakan kegiatan yang sangat penting dikarenakan 

pembangunan diperlukan setiap wilayah untuk memajukan wilayah tersebut.  

Dalam peraturan tentang pembagian daerah tercantum dalam Pasal 18 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pembagian daerah atas daerah 

besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam 

Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan 

dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah 

yang bersifat istimewa”.8Pemerintah Indonesia memahami dalam 

                                                             
7
Mohd. Rangga Diza , “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Di Propinsi Sumatera Utara”. jurnal ekonomi akutansi, universitas Sumatera Utara,( 

Medan, 2010), h.2 
8
Ni‟matul Huda,Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009. Cetakan I),h.78 
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memajukannegaranya, telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi 

daerah yaitu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

maka daerah dipacu untuk dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat 

mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.
9
 

Upaya dalam peningkatan kontribusi dana antara daerah yang satu dengan 

yang lainnya dilakukan sesuai kondisi daerah yang bersangkutan. Disamping itu 

penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi 

dan keanekaragaman daerah.
10

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan 

bertanggung jawab, salah satu kewajiban daerah adalah berusaha meningkatkan 

pendapatan asli daerah agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya 

selalu meningkat baik kegiatan rutin maupun pembangunan di segala bidang, 

maka konsekuensinya Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan dana yang 

cukup besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu 

sumber–sumber penerimaan perlu di tingkatkan secara efisien dan efektif 

terutama sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri sebagaimana yang tercantum 

                                                             
9
Evita Sari, “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang 

Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.jurnal ekonomi akutansi, universitas 

sriwijaya, (Palembang, 2013), h.1 
10

Evita Sari,“Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang 

Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.jurnal ekonomi akutansi, universitas 

sriwijaya, (Palembang, 2013), h.1 
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dalam Undang–Undang Dasar 1945 baik yang berupa Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. Pembanguna dalam islam tidak hanya sebatas pembangunan 

infrastruktur tetapi pembangunan moral dan spiritual setiap masyarakatnya sangat 

diperlukan.
11

 

Retribusi Daerah merupakan penerimaan suatu daerah merupakan 

penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan 

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci 

Al-Qur‟an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29 : 

 ٌَ ُيى ِ َوََل بِاْنيَْىِو اْْلِخِس َوََل يَُحسِّ ٌَ بِاَّللَّ ٍَ ََل يُْؤِيُُى ٍَ  قَاتِهُىا انَِّري ُ َوَزُسىنُهُ َوََل يَِديُُىََِدي َو َّللاَّ َيا َحسَّ

ٍَ أُوتُىا ٍَ انَِّري ٌَ اْنَحقِّ ِي َصاِغُسو ًْ ٍْ يٍَد َوهُ  اْنِكتَاَب َحتَّٰى يُْعطُىا اْنِجْزيَتَ َع

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 

keadaan tunduk”.
12

 

 

Menurut buku Gusfahmi yang berjudul Pajak Menurut Syariah, Pajak 

menjadi alat untuk memastikan terjadinya peran-peran dasar pemerintah berupa 

petran alokasi, distribusi, dan redistribusi.Lebih jauh dari hal tersebut, Retribusi 

daerah juga sebagai sumber penerimaan yang menjadikan juga peran dasar 

                                                             
11

Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam cetakan ke-1, ( Jakarta : Kencana, 2015), h.32 
12

AL-Qur‟an surat At-Taubah ( 09 ) : 29 
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pemerintah dalam alokasi, distribusi, dan retribusi.Sehingga dapat digunakan 

untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah.Dalam hal pendistribusiannya 

sumber pendapatan tersebut harus bersifat adil dan jujur agar merata sehingga 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip Ekonomi 

Islam. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi yang ada. Untuk 

meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya 

mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien 

dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarkan 

pembangunan daerah.Sehingga pemerataan perekonomian serata kesejahteraan 

masyarakat. Sebagaimana firman Allah Swt: 

ُك  ْل لَِّه ُم اَواِت َواْْلَْرِض َوِل َم ير   ۗ  السَّ ِد ٍء َق ْي لِّ َش ٰى ُك َل  َواللَُّه َع

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha 

Kuasa segala sesuatu.” (QS. Al-Imran: 189).
13

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak kepemilikan 

yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk 

memanfaatkannya, dan inti dari kewenngan untuk memanfaatkan, dan inti dari 

kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen 

                                                             
13

AL-Qur‟an surat Al-Imran (3): 189 
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pembangun/ pengelola) yang beribadah di muka bumi ini.
14

Maka dengan begitu 

khalifah atau pemerintah berusaha untuk menggunakan dengan sebaik apa yang 

telah Allah Swt berikan dimuka bumi ini guna kepentingan Pemerintah sebagai 

pemimpin suatu wilayah harus bertanggung jawab akan semua yang ada. 

Pemerintahan harus dekat dan dicintai rakyatnya sehingga keluhan-

keluhan rakyat akan didengar dengan mudah. Konsep Islam tentang pemimpin 

adalah konsep melayani dan menyangga tanggung jawab.Karena bahwasanya 

pemerintah beserta kekuasanya serta kekayannya adalah karunia Allah bagi kaum 

muslimin. Dalam hal ini konsep ekonomi islam, memadukan antara kemaslahatan 

individu dan maslahat umum. Dengan itu pemerintah mampu berperan aktif 

dalam pembangunan daerah untuk mencapai keseimbangan dan keadilan 

masyarakat.gan seluruh masyarakat. 

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil 

pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan, 

dan pendapatan lain asli daerah yang sah.
15

Retribusi Daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan 

oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan.Tidak semua jasa yang 

diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-

                                                             
14

 AL-Jumanatul Ali, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : J-Art, 2004), h. 75 
15

 Della Novia, “Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-1012”.eJournal Ilmu Pemerintah, ISSN 2338-

3651 (Februari, 2014) ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, h. 3070 
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jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan 

sebagai objek retribusi. 

Retribusi Daerah merupakan sumber penerima daerah, yang peranan dan 

kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.Salah satu dari 

retribusi daerah adalah retribusi Parkir.Retribusi parkir sebagai salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana 

pengelolaannya dilakukakan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung). 

Setiap perjalanan yang mengunakan kendaraan akan diawali dan diakhiri 

di tempat parkir, baik itu berupa garasi mobil, pelataran parkir atau ruang parkir 

gedung dan taman parkir. Pembangunan pusat kegiatan pada kota – kota sangat 

pesat sehingga menimbulkan tarikan perjalanan yang tinggi dan tentunya 

berdampak pada kebutuhan ruang parkir yang nyaman dan aman. 

Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna fasilitas 

parkir untuk umum, diperlukan suatu standar pelayanaan perpakiran yang dapat 

dipergunakan oleh pemerinah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan 

fasilitas parkir yang disediakan masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah 

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung 

memiliki potensi yang cukup baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

dimana sudah mulai berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 
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pemerintah daerah.
16

Dengan memiliki potensi daerah yang dapat digali, hal itu 

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. Salah satu 

sumber pendapatan daerah yang dioptimalkan hasil dari retribusi.Dapat kita lihat 

pada tahun  jumlah kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) terus bertambah 

secara signifikan. Sampai tahun 2014 jumlah kendaraan di Bandar Lampung yaitu 

3.488.195. Adanya informasi yang diberitakan oleh media Antara Lampung 

mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kota Bandar Lampung dari 

retribusi parkir yang belum mencapai target yaitu : 

“Realisasi PAD untuk sektor parkir masih sangat rendah, hal ini disebabkan 

belum maksimalnya penggalian potensi yang ada di dinas ini‟‟  

 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung I Kadek 

Sumarta di Bandar Lampung mengatakan, Rabu.
17

Seharusnya membuat daerah 

untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah 

retribusi parkir. Disisi lain, masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat 

penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban oleh petugas 

pemungut/juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan 

dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tandabukti parkir kepada 

pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang 

seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah. 

                                                             
16

Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Jakarta : Rajawali 

Pers,2010), h. 4 
17

Retribusi Parkir di Bandar Lampung Belum Tercapai di:http://Lampung.antara 

lampung.com/2015/02/11,  (28 Oktober 2015)  
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Masalah perparkiran sendiri memang menjadi salah satu penyebab 

kemacetan dan ketidak tertiban di Kota Bandar Lampung.Banyak masalah 

kompleks yang timbul dari parkir. Beberapa masalah tersebut adalah biaya tarif 

parkir, masyarakat juga mengeluhkan akan keberadaan tukang parkir serabutan 

yang ada di jalan raya, merupakan masalah lainnya selain kontribusi jasa parkir 

yang tidak maksimal. Pada setiap toko atau tempat usaha lain yang ramai 

pengunjung selalu ada petugas parkir memungut restribusi atau dengan kata lain 

pengelola pakir bayangan. Selain itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang 

kenyamanan dalam berparkir, mereka merasa harus ada timbal balik antara sarana 

dan prasarana.Pemerintah harusnya menyediakan lahan yang paling tepat untuk 

dijadikan lahan parkir, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak 

keberatan tentang kenaikan parkir yang sudah ditetapkan.Tapi kenyataan yang 

terjadi dilapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Terutama di 

Jl.Pemuda, area parkir sangat minim serta lahan yang diberikan bersifat out door 

dan antara jalan masuk dan jalan keluar hanya satu arah. 
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Tabel 1.1 

Menurut Peraturan Daerah Bandar Lampung  Nomor 83 Tahun 

2011, Struktur dan besarnya retribusi  

 

No Jenis Kendaraan Tarif (Rp) 

 

Tarif Tambahan Per 

Jam 

(Rp) 

 

1 Sedan, Jeep, Mini Bus, 

Pick up, dan sejenisnya 

Untuk 0-1 

2.500,-/ 1 jam 

pertama 

 

Untuk 1 jam Selanjutnya 

dikenakan 1.000,-/jam 

 

2 Kendaraan Angkutan 

Barang Jenis Box 

Untuk 0-1 

3.000,-/ 1 jam 

pertama 

 

Untuk 1 jam Selanjutnya 

dikenakan 1.500,-/jam 

 

 

3 Bus, Truk dan 

sejenisnya. 

Untuk 0-1 

4.000,-/ 1 jam 

pertama 

Untuk 1 jam Selanjutnya 

dikenakan 2.000,-/jam 

 

4 Truk Gandeng, Trailer 

Kontainer dan Alat besar 

lainnya. 

 

Untuk 0-1 

6.000,-/ 1 jam 

pertama 

 

Untuk 1 jam Selanjutnya 

dikenakan 3.000,-/jam 

 

5 Sepeda Motor 

 

Untuk 0-1 

1.500,-/ 1 jam 

pertama 

 

Untuk 1 jam Selanjutnya 

dikenakan 500,-/jam 

 

Sumber: Dokumen Dinas Perhubungan, Tahun2017 

Data Retribusi Parkir di atas merupakan tarif parkir yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah kota, yang tujuannya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan dari pendapatan parkir ini hampir tercapai 

90% sesuai dengan yang ditargetkan.UPTD Parkir menargetkan dalam setiap 

bulannya menambah potensi retribusi parkir. Semua kegiatan yang menyangkut 

pungutan, pengelolaan dan sebagainnya telah diatur dalam Peraturan Daerah 
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(Perda) Nomor 83 Tahun 2011 tentang Retribusi tentang Retribusi Jasa Umum 

Jenis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.Kewenangan parkir ada di Dinas 

Perhubungan (Dishub) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah sesuai 

dengan Perda tentang Retribusi Jasa Daerah.Selain itu Dishub juga dibantu oleh 

pihak ketiga yaitu UPTD parkir dalam pelaksanaan retribusi parkir di jalan 

pemuda. 

Berdasarkan tabel 1.2 Pendapatan retribusi parkir  di Jalan Pemuda Kogta 

Bandar Lampung Januari-Desember, 2016 dihitung dari rata-rata jumlah 

kendaraan parkir pada setiap harinya dikali tarif parkir. Dengan asumsi tarif 

parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.500.- dan kendaraan roda empat Rp. 

2.500.- maka potensi pendapatanretribusi parkir di Jalan Pemuda Kota Bandar 

Lampung  adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

PendapatanRetribusi Parkir Di Jalan Pemuda Kota Bandar Lampung Januari-

Desember, Tahun 2016( dalam Rupiah ) 

Potensi 

Penerimaan 
  Hari Bulan Tahun 

 JumlahKen

daraan 

Tarif 

(Rp) 

Penerimaan 

(Rp)  

Jumlah 

Kendaraan 

Tarif 

(Rp) 

Penerimaan 

(Rp)  

Jumlah 

kendaraan  

Tarif 

(Rp) 

Penerimaan 

(Rp) 

Januari          

Roda 4 80 2.500 200.000 2.400 2.500 6.000.000 28.800 2.500 72.000.000 

Roda 2 100 1.500 150.000 3.000 1.500 4.500.000 36.000 1.500 54.000.000 

Februari          

Roda 4 50 2.500 125.000 1.500 2.500 3.750.000 18.000 2.500 45.000.000 

Roda 2 80 1.500 120.000 2.400 1.500 3.600.000 28.800 1.500 43.200.000 
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Maret          

Roda 4 65 2.500 162.500 1.950 2.500 4.875.000 23.400 2.500 58.500.000 

Roda 2 95 1.500 142.500 2.850 1.500 4.275.000 34.200 1.500 51.300.000 

April          

Roda 4 60 2.500 150.000 1.800 2.500 4.500.000 21.600 2.500 54.000.000 

Roda 2 80 1.500 120.000 2.400 1.500 3.600.000 28.800 1.500 43.200.000 

Mei          

Roda 4 80 2.500 200.000 2.400 2.500 6.000.000 28.800 2.500 72.000.000 

Roda 2 80 1.500 120.000 2.400 1.500 3.600.000 28.800 1.500 43.200.000 

Juni          

Roda 4 57 2.500 142.500 1.710 2.500 4.275.000 20.520 2.500 51.300.000 

Roda 2 82 1.500 123.000 2.460 1.500 3.690.000 29.520 1.500 44.280.000 

Juli          

Roda 4 70 2.500 175.000 2.100 2.500 5.250.000 25.200 2.500 63.000.000 

Roda 2 105 1.500 157.500 3.150 1.500 4.725.000 37.800 1.500 56.700.000 

Agustus          

Roda 4 50 2.500 125.000 1.500 2.500 3.750.000 18.000 2.500 45.000.000 

Roda 2 90 1.500 135.000 2.700 1.500 4.050.000 32.400 1.500 48.600.000 

September          

Roda 4 78 2.500 195.000 2.340 2.500 5.850.000 28.080 2.500 70.200.000 

Roda 2 69 1.500 103.500 2.070 1.500 3.150.000 24.840 1.500 37.260.000 

Oktober          

Roda 4 76 2.500 190.000 2.280 2.500 5.700.000 27.360 2.500 68.400.000 

Roda 2 100 1.500 150.000 3.000 1.500 4.500.000 36.000 1.500 54.000.000 

November          

Roda 4 83 2.500 207.500 2.490 2.500 6.225.000 29.880 2.500 74.700.000 

Roda 2 80 1.500 120.000 2.400 1.500 3.600.000 28.800 1.500. 43.200.000 
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Desember          

Roda 4 75 2.500 187.500 2.250 2.500 5.625.000 27.000 2.500 67.500.000 

Roda 2 90 1.500 135.000 2.700 1.500 4.050.000 32.400 1.500 48.600.000 

 Jumlah         3.636.000       Jumlah                    109.140.000   Jumlah                1.425.240.000 

Sumber :Perhitungan berdasarkan hasil pencatatan lapangan di Jln.Pemuda Kota Bandar 

Lampung Januari-Desember,Tahun 2016 ( Dalam Rupiah ), Data Diolah. 

 

Tabel 2.1 

         Target dan Raealisasi Pendapatan Retribusi Parkir Di Jalan Pemuda Kota 

Bandar Lampung  Tahun 2011-2016 

 

No Tahun Target (Rp) Realisasi ( Rp) Persentase 

1 2011 829.705.000 900.226.000 108,4 % 

2 2012 986.330.000 925.028.000 93 % 

3 2013 1.000.000.000 950.000.000 95 % 

4 2014 1.500.000.000 1.128.277.000 75 % 

5 2015 1.500.000.000 1.306.501.000 87 & 

6 2016 1.500.000.000 1.425.240.000 95 % 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dispenda Kota 

Bandar  Lampung Tahun 2016, Data Diolah.
18

 

Berdasarkan tabel 2.1 realisasi pendapatan retribusi parkir di Jalan 

pemuda dari tahun ke tahun tidak mencapai target, Hanya pada tahun 2011 saja 

realisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Padahal jika kita melihat di 

jalanan jumlah kendaraan terus meningkat. Ini terlihat dengan seringnya terjadi 

kemacetan di beberapa titik di kota Bandar Lampung. Jumlah kendaraan yang 

                                                             
18
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parkir terus meningkat seharusnya PAD dari sektor retribusi parkir dapat 

mencapai target yang telah ditentukan. 

Adapun permasalahan di Jalan Pemuda seringkali ditemuinya juru parkir 

liar yang.Lahan perpakiran yang memiliki potensi dimanfaatkan oleh oknum yang 

tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.Mereka belum tentu berguna 

dalam membantu memarkirkan kendaraan. Selain itu ada suatu jual beli lahan 

parkir secara ilegal, padahal lahan potensi itu merupakan hak Pemerintah daerah 

kota Bandar Lampung. Banyak preman yang menjadi pelaku dibalik itu 

semua.Tentunya fungsi dan tanggungjawab pemerintah mengurusi masalah parkir 

perlu dipertanyakan.Padahal aturan-aturan yang dibuat Pemerintah Daerah tetap 

saja tidak terlaksana dengan semestinya.Tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh 

dan bertahan, jika tidak ada orang dari pihak yang berwenang memberikan 

kebebasan bagi juru-juru parkir liar tersebut. 

Pemerintah kota Bandar Lampung dalam hal ini Perusahaan Daerah parkir 

diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Jika 

retribusi parkir dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab melalui 

penegakkan sistem dan prosedur-prosedur dan pembangunan perangkat yang 

dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah. 

Hal ini semakin terlihat bahwa retribusi parkir mendukung dan memiliki peran 

sangat baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna 
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Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Di Jalan Pemuda, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat, Bandar Lampung)” 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir di Jalan Pemuda dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah? 

2. Bagaimana Pandangan ekonomi Islam taentang Pengelolaan Retribusi 

Parkir di Jalan Pemuda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir di Jalan Pemuda 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah  

b. Untuk mengetahui Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir di 

Jalan Pemuda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah  perspektif 

ekonomi islam 

2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan :Pertama bagi Instansi dan Akademisi, memberikan 

sebagai baham masukan pemikiran mengenai permasalahan 

pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan ssli daerah 



20 
 

(PAD) dalam perspektif ekonomi Islam. Kedua bagi Pembaca 

khususnya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam memberikan sumber informasi dan referensi apabila melakukan 

penelitian yang sejenis.  

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan : Pertama Bagi Pemerintah, sebagai bahan informasi 

bagi pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung agar mampu 

mengoptimalkan dan mengelola retribusi parkir guna meningkatkan 

pendapatan asli daerah secara terus menerus, efisien dan efektif serta 

meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat parkir. Kedua bagi 

Masyarakat, agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai analisis 

pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD) dalam perspektif ekonomi Islam 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis  dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 
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data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
19

yang objeknya adalah 

manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia, karena 

dengan pendekatan ini peneliti dapat menjajaki lebih mendalam 

objek yang akan diteliti. 

Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya 

penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian dalam kanca kehidupan sebenarnya yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, 

kelompok, lembaga atau masyarakat.
20

 Selain menggunakan field 

research penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research) penelitian dengan membaca, menelaah dan 

mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung 

dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini. 

b. Sifat Penelitian 

Jika dari sifatnya, peneliti ini bersifat deskriptif analisis yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini 

berlaku.Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, 

                                                             
19

 Sugioyo, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. (Bandung : Alfabeta, 2011), h .9 
20

Hadi Sutrisno, Metode Research ( Yogyakarta : UGM, 2002), h.142 
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menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini 

terjadi atau ada.Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun 

fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari dari 

sumbernya yang asli.Yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara dan 

observasi.Data primer dalam penelitian ini adalah dari Informan yaitu 

petugas/parkir di Lapangan dan di peroleh dari orang-orang yang 

dianggap mempunyai informasiterhadap fenomena yang hendak 

diteliti.Informasi kuncitersebut adalah pejabat struktural di UPT 

perparkiran dan beberapa staf di UPT Perparkiran Kota Bandar 

Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.
21

Data ini diperoleh Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur yang lain 

sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini . 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung engan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden. Sedangkan jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin 

yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, 

kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar 

mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat 

permasalahan dari objek penelitian.Yang menjadi narasumber yang 

dilakukan saat pra riset adalah UPT Perparkiran Dinas Perhubungan 

dan Petugas/Juru parkir dan pengelolanya di Jalan Pemuda. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data atau 

informasi berupa bukti-bukti tertulis dari objek penelitian untuk 

memperkuat data yang diperolah dari buku-buku, catatan-catatan, 

transkip, legger, agenda dan lain sebagainya.
22

 

c. Observasi 

                                                             
22

Soewadji Jusuf, Pengantar Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 

h.160  
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Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan.
23

 Untuk mengamati kejadiaan yang 

komplek dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, 

video tape, dan audio tape recorder.
24

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di 

Jalan Pemuda, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat, Bandar Lampung untuk mengamati objek penelitian secara 

langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi. 

4. Penentuan Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus 

mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus 

sukarela menjadi informan atau anggota tim penelitian walaupun hanya 

bersifat informal.  

Agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa 

kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu : 

a. Informan yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.  

                                                             
23

 Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam teori dan praktek) (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 

2006), cetakan  kelima, h. 63. 
24

Ibid, h. 230. 
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b. Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada 

lingkungan atau   kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. 

c. Mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan. 

d. Infoman yang berada pada sasaran penelitian.  

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling adalah teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu.Secara 

purposive sampling untuk pengelola parkir yakni dipilih secara sengaja 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan teknik eksidental untuk 

pengguna jasa parkir. Berikut kriteria-kriteria informan yang ditentukan 

dalam penelitian ini: 

a. Aparat pengelola UPT Perparkir Dishub Kota Bandar Lampung 

b. Masyarakat yang merupakan pengguna/konsumen jasa parkir yang 

menggunakan lahan parkir di Jl. Pemuda. 

c. Penjaga Pos di Jl. Pemuda yang merupakan pengelola parkir 

d. Tukang Parkir liar, atau dengan kata lain tukang parkir bayangan 

(tidak resmi) yang ada di Jl.Pemuda 

Berdasarkan kriteria diatas, maka dipilih 3 orang pengguna jasa parkir 

di Jl Pemuda. Kemudian 1 orang petugas/penjaga pos serta 1 orang tukang 

parkir tidak resmi yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini. 
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5. Analisis Data 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,  

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.  

c. Conclusion Drawing / Verification 

Conclusion drawing/ verification adalah penarikan kesimpulan dan 

memverifikasi hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah 

penelitian yang dirumuskan sejak awal. 

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan 

dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai 

degan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Penulis 

akan menganalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, 

tulisan atau lisan dari orang-orang yang berprilaku yang dapat 

dimengerti. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan 

dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan 

pendekatan berfikir deduktif.Deduktif adalah pemikiran yang 

berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum agar dapat ditarik 

kesimpulan yang sifatnya khusus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pengelolaan 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan menurut Dalam kamus Bahasa indonesia lengkap 

disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan 

mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan 

tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan 

tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua 

hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.
25

 

Sedangkan menurut Nugroho pengelolaan adalah merupakan ilmu 

yangdipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan 

berasaldari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses 

mengurusatau menangani sesutu untuk mencapai tujuan tertentu.
26

 

Kemudian Marry Parker Follet mengemukakan bahwa pengelolaan 

seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan 

pecapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga 

faktor yang terlibat yaitu: 
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 Daryanti, Kamus Indonesia Lengkap, ( Surabaya : Apollo, 1997), h.348. 
26

Nugroho, Good Govermance, ( Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 119. 



28 
 

a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya 

manusia maupun faktor-faktor produksi lainya. 

b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan 

pengawasan. 

c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.
27

 

Dari pengertian di atas bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-

prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu, 

perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan 

pengendalian/pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

a. Perencanaan 

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam menjelaskan bahwa 

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan rencana, 

sehingga rencana merupakan produk dari perencanaan.   

b. Pengorganisasian 

Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa Pengorganisasian 

merupakan penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang 

(pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan faktor-faktor fisik 
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yang cocok bagi keperluan dan penyuluhan hubungan wewenang yang 

dilimpahkan kepada setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan 

setiap kegiatan yang diharapkan.
28

 

c. Penggarak 

Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa Penggerakan 

merupakan membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok 

agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan 

dengan iklas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha 

pengorganisasian dari pihak pimpinan.
29

 

d. Pengawasan 

Menurut G. R. Terry merumuskan pengawasan atau pengendalian 

sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang 

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana 

perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan. 

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pengelolaan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan 

berkaitan retribusi parkir yang dilakukan pemerintah daerah dalam 
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meningkatkan Pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan 

dan manfaat masyarakat.
30

 

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Parkir 

Dalam Islam membolehkan menyewakan tanah disyaratkan 

menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman, 

tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksud akan digunakan untuk 

pertanian maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, 

kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang 

dia hendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Ijarah dinyatakan 

Fasid (tidak sah).Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam 

bentuk upah mengupah itu meupakan muammalah yang telah 

disyari’atkan dalam Islam.Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila 

dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan Islam.
31

Hal ini terdapat dalam 

firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. An-Nisa  ayat 29 yang 

berbunyi: 

 

ٍْ تََساٍض ِيُْكُ ْى  ٌَ تَِجاَزةً َع ٌْ تَُكى ٍَ آََيُُىا ََل تَأُْكهُىا أَْيَىانَُكْى بَْيَُُكْى بِاْنبَاِطِم إَِلَّ أَ يَا أَيُّهَا انَِّري

ا ًً ٌَ بُِكْى َزِحي َ َكا ٌَّ َّللاَّ َْفَُسُكْى إِ  َوََل تَْقتُهُىا أَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
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danjanganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.(An-Nissa : 29) 

a. Rukun Al-Ijarah 

Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa rukun al-ijarah hanya 

satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan 

terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur mulama mengatakan 

bahwa rukun al-ijarah itu ada empat : 

1) Orang yang berakal 

2) Sewa/imbalan 

3) Manfaat 

4) Shigat (ijab dan qabul)
32

 

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, 

sewa/imbalan, dan manfaat termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukun-

rukunnya.Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang 

melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan 

bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Dalam lapangan ini para 

ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah 

ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga 

segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang suatu perbuatan yang 

sah. 
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b. Syarat-Syarat Al-Ijarah 

Sebagai sebuah transaksi umum, al ijarah baru dianggap sah 

apabila telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara 

umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah 

adalah sebagai berikut : 

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan 

berakal (Mazhab Syafi‟I dan Hambali).  

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, 

kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah 

seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka 

akadnya tidak sah. 

3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara 

jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. jika 

manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. 

4) Obyek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara 

langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih 

sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu 

yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan secara langsung 

oleh penyewa. 

5) Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟.  

6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.  
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7) Obyek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti 

rumah,mobil, hewan tunggangan, tanah dan lain-lain. 

8) Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai 

harta.
33

 

Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada 

masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada 

yangdinikmati oleh masyarakat.Jadi, retribusi sangat berhubungan erat 

denganjasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang 

membutuhkan.Menurut Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah 

&Retribusi Daerah, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentinganorang 

pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupausaha 

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,dengan demikian 

bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakanoleh pemerintah 

daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkansesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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B. Konsep Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang 

sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.
34

 

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.
35

 

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul 

Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.
36

 

Kemudian Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah 

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 
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wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.
37

 

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber ekonomi dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan 

peraturan pemerintah dan perundang-undangan. 

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah 

dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan 

daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan 

impor/ekspor.Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan 

yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang 

mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek 

yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga 

menyebabkan menurunnya daya saing daerah. 

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain 
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pendapatan asli daerah.Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali 

sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing. 

a. Pajak Daerah 

Perpajakan daerah adalah kewajiban peduduk (masyarakat) 

menyerahkan  sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu 

keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.
38

 

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan masyarakat. meskipun beberapa jenis pajak daerah 

sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
39

, 

daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-

sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah 

ditetapkan, sepanjang memenuhi kreteria yang telah ditetapkan dan 

sesuai dengan aspirasi masyarakat.
40
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1) Jenis  dan Objek Pajak Daerah 

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak  provinsi terdiri 

dari sebagai berikut : 

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air . 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di 

Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

b) Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

Diatas Air . Objek pajak  Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan Diatas Air adalah penyerahan 

kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

dan Air Permukaan. Objek pajak pengambilan dan 

pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah 

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau 

air permukaan.
41

 

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut : 

a) Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang 

disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas 
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penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan 

gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel. 

b) Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan 

yang disediakan restoran dengan pembayaran. 

c) Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah 

penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya. 

d) Pajak Reklame.. Objek pajak reklame adalah semua 

penyelenggaraan reklame. 

e) Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan 

adalah penggunaan tenang listrik, di wilayah daearah yang 

tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh 

pemerintah daerah. 

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Objek pajak 

pengambilan  galian golongan c adalah kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan c.  

g) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan 

tempat parkir di luara badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yangdisediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
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kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang 

memungut bayaran.
42

 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan 

salah satu  pendapatan asli daerah  yang diharapkan menjadi salah satu 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pengertian Retribusi Daerah menurut Mardiasmo  adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.
43

 

Sedangkan penegrtian Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin terntentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
44

 

Jadi dari beberapa pengertian tentang Retribusi Daerah dapat 

diambil kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan 
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oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan.Tidak 

semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut 

retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 

pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan sebagai objek 

retribusi.
45

 

1) Objek Retribusi Daerah 

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu 

yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut 

dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai 

berikut
46

: 

a) Retribusi Jasa Umum  

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.Retribusi Jasa 

Khusus 

b) Retribusi Jasa Khusus 

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 
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prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh pihak swasta. 

c) Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas 

kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang  Dipisahkan. 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan 

hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari 

pengelolaan APBD.Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka 

laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan 

asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini 

mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada 

Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik 

Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas 
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Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok 

Usaha Masyarakat.
47

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini di beberapa daerah, 

misalnya didapatkan dari sumber berikut : Hasil penjualan barang 

milik daerah; Jasa giro; Sumbangan pihak ketiga; Penerimaan ganti 

rugi atas kekayaan daerah; setoran kelebihan pembayaran kepada 

pihak ketika; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah;
48

 

pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial 

dan umum; pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; pendapatan 

hasil eksekusi atas jaminan.
49

 

3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan 

petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi.Oleh karenanya 

tujuan diturunkannya syari‟at Islam, yaitu untuk mencapai falah 

(kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai 

kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin 

kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan 

publik untuk rakyatnya. 
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Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan 

kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah 

bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan 

Public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya 

kepentingan sosial.
50

 

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, Pemerintah merupakan 

lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada semua rakyatnya.Pemerintah mempunyai segudang 

kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.
51

 

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada 

msyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan 

kesejahteraan, pemerintah memilik kebijakan fiskal yang digunakan untuk 

mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam 

adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan 

dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam 

menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan 
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demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung 

ekonomi masyarakat yang terbelakang.
52

 

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk 

melakukan  sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar 

dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, 

adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, 

sebagai berikut : 

a. Zakat  

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan 

kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai 

kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada 

periode Mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar 

pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah 

masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan 

kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, 

pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah 

dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.
53

Seperti yang telah 

dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al- Baqarah (2) ayat 

43 : 
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اِكِعيٍ َكاةَ َواْزَكُعىا َيَع انسَّ ََلةَ َوآتُىا انزَّ ىا انصَّ ًُ  َوأَقِي

Artinya :“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku'.”
54

 

 

b. Kharraj 

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman 

Rasulullah SAW, adalah kharraj.Kharraj adalah pajak terhadap tanah 

,atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharraj 

adalah bahwa Kharraj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas 

dari tanah (Land Productivity) bukan berdasarkan Zoning. Hal ini 

berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun 

misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam 

kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharraj yang berbeda.
55

 

c. Khums 

Para ulama Syi’i mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa 

pun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni 

beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan 

perang saja. Imam Abu Ubaid dalam Adi menyatakan bahwa yang di 
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maksud Khums ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan 

dan barang tambang.
56

 

d. Ghonimah dan Fa’i 

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut 

Ghonimah, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan 

tetapi mungkin dengan kudeta atau memengkan pemilu, penyerahan 

secara damai Negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah Negara 

dan harta benda lainnya disebut Fa’i.
57

 

e. Jizyah 

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim 

sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan 

lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara 

Islam.Jizyah sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim 

tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan 

jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Pendapatan Lainnya 

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat 

diantaranya yaitu ada yang disebut Kaffarah, yaitu denda misalnya 

denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang 
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hari pada bulan puasa.Mereka harus membayar denda dan denda 

tersebut masuk dalam pendapatan Negara.
58

 

Menurut Huda, Disamping penerimaan Negara yang pokok, 

pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya 

seperti Wakaf (pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan 

publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu Kalalah (bagian 

Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. 

Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat memungut pajak 

tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada 

rakyat maupun Negara lain yaitu Sukuk.
59

 

C. Konsep Retribusi 

 

1. Pengertian Retribusi Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
60

, Retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. 

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
61

 adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
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tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001
62

 adalah 

“Retribusi Daerah” yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan.” 

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Marihot. P. 

Siahaan
63

 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

2. Jenis Retribusi Daerah  

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu 

(Mardiasmo, 2011:16-17)
64

: 

a. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Retribusi Jasa Umum Bersifat bukan pajak dan bersifat 

bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 
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2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi 

atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping 

untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 

4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi. 

5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 

mengenai penyelenggaraannya. 

6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien,serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial. 

7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa 

tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang 

lebih baik. 

Berikut adalah beberapa Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu: 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

3) Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akte Catatan Sipil. 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. 

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

6) Retribusi Pelayanan Pasar. 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 
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8) Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran. 

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

dengan Kriteria-Kriteria sebagai berikut: 

1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajakdan bersifat bukan 

retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. 

2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial 

yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum 

memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah 

yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah 

Daerah. 

Berikut adalah beberapa Jenis retribusi jasa usaha adalah: 

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

2) Retribusi pasar grosir/pertokoan 

3) Retribusi tempat pelelangan 

4) Retribusi terminal 

5) Retribusi tempat khusus parkir 

6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa 

7) Retribusi penyedotan kakus 

8) Retribusi rumah potong hewan 
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9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 

10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 

11) Retribusi penyeberangan diatas air 

12) Retribusi pengolahan limbah cair 

13) Retribusi penjualan produksi daerah 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah  dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desenralisasi 

2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum. 

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin 

tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 

perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 

retribusi perizinan. 

Berikut ini adalah beberapa Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 

yang meliputi antara lain : 

1) Retribusi izin mendirikan bangunan 

2) Retribusi tempat penjualan minuman berakohol 

3) Retribusi izin gangguan 
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4) Retribusi izin trayek 

3. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara 

Penghapusan    Piutang Retribusi yang Kadaluarsa 

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 

39
65

, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang artinya seluruh 

proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak 

ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarati bahwa pemerintah 

daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat 

selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat 

mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena 

profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian 

tugas penungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. 

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan 

dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang 

terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. 

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 

Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan 

kartu langganan. 

                                                             
65

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 39 
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Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan  penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.Penghapusan 

piutang retribusi daerah provinsi dan piutang retribusi daerah 

kabupaten/kota yang sudah kadaluarsa dilakukan dengan keputusan yang 

masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tata cara 

penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan 

Peraturan Pemerintah (Mardiasmo ,2011:18)
66

. 

D. Retribusi Parkir 

1. Pengertian Retribusi Parkir 

Pengertian parkir berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009
67

 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Definisi lain 

tentang parkir terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 

parkir adalah menghentikan kendaran bermotor untuk beberapa saat 

lamanya. 

Dari beberapa sumber diatas dapat di simpulkan yang dimaksud 

dengan Retribusi Parkir adalah penyediaan tempat parkir dan jasa 

pengaturan oleh Pemerintah Daerah dan pengguna jasa atau si wajib 

retribusi membayar jasa yangtelah didapatkannya sesuai dengan 

                                                             
66

 Mardiasmo, Op.Cit, h.18 
67

 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Peraturan Daerah yang berlaku. Wajib Retribusi 

(Marihot.P.Siahaan,2005:hal 432)
68

 adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan 

untukmelakukan pembayaran retribusi. 

Dari kedua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa parkir adalah 

memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah 

disediakan.Dari uraian terdahulu jika digabung, pemungutan retribusi 

parkir di sini adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut 

retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk 

memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau faisilitas yang telah 

disediakan oleh pemerintah daerah. 

2. Subjek Retribusi Parkir 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2
69

 

bahwa Subjek Retribusi Parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan 

fasilitas objek retribusi parkir. 

3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 5
70

 bahwa 

tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur 

                                                             
68

Marihot P. Siahaan, Op.Cit, h. 432 
69

Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2, Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. 

70
Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 5, Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. 
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berdasarkan zona parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi/ waktu 

pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum. 

4. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 1, 2, 

3, 4,5
71

 yaitu: 

a. Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir, dan/atau durasi 

berlangganan. 

b. Prosedur pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan membayar 

berdasarkan tariff progresif atau membayar secara berlangganan. 

c. Pilihan atas dasar prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi 

untuk dipilih. 

d. Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pemerintah Kota  dapat bekerja sama 

dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip dasar retribusi. 

e. Struktur dan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut : 

 

                                                             
71

Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 1,2,3,4,5 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. 
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Tabel 2.2 

 

Retribusi Parkir Pada Zona I 

 

No Jenis Kendaraan 

Bermotor 

Tarif (Rp) Tarif Tambahan Per 

Jam (Rp) 

1 Sedan, Jeep, Mini 

Bus, Pick Up, dan 

sejenisnya 

Untuk 0-1 

2.500,-/ 1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya 

dikenakan 1.500,-

/Jam 

2 Kendaraan Angkutan 

Barang Jenis Box 

Untuk 0-1 

3.500,-/1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya 

dikenakan 2.000,-

/Jam 

3 Bus, Truk dan 

Sejenisnya 

Untuk 0-1 

4.500,-/1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya 

dikenakan 2.500,-

/Jam 

4 Truk Gandeng, 

Trailer Kontainer dan 

Alat Besar Lainnya. 

Untuk 0-1 

5.500,-/1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya 

dikenakan 3.000,-

/Jam 

5 Sepeda Motor Untuk 0-1 

1.500,-/1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya 

dikenakan 1.000,-

/Jam 

 

Tabel 3.1 

Retribusi Parkir Pada Zona II 

 

No Jenis Kendaraan 

Bermotor 

Tarif (Rp) Tarif Tambahan Per 

Jam (Rp) 

1 Sedan, Jeep, Mini 

Bus, Pick Up, dan 

sejenisnya 

Untuk 0-1 

2.000,-/ 1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya dikenakan 

1.000,-/Jam 

2 Kendaraan 

Angkutan Barang 

Jenis Box 

Untuk 0-1 

3.000,-/1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya dikenakan 

1.500,-/Jam 

3 Bus, Truk dan 

Sejenisnya 

Untuk 0-1 

4.000,-/1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya dikenakan 
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2.000,-/Jam 

4 Truk Gandeng, 

Trailer Kontainer 

dan Alat Besar 

Lainnya. 

Untuk 0-1 

6.000,-/1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya dikenakan 

3.000,-/Jam 

5 Sepeda Motor Untuk 0-1 

1.000,-/1 jam Pertama 

Untuk 1 Jam 

Selanjutnya dikenakan 

500,-/Jam 

 

Tabel 3.2 

Retribusi Parkir Berlangganan 

 

No Jenis Kendaraan Bermotor Tarif Perbulan 

1 Sedan, Jeep, Minibus, Pickup, dan sejenisnya Rp. 60.000.-/bulan 

2 Kendaraan angkutan barang jenis box Rp. 90.000.-/bulan 

3 Sepeda motor roda 2 Rp. 30.000.-/bulan 

 

E. Retribusi dalam pandangan Ekonomi Islam 

1. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam 

Pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang 

ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara 

sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, 

dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu 

pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan 

tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.
72

Seperti halnya dengan 

pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah merupakan penerimaan 

                                                             
72

Gusfahmi.Pajak menurut Syareat Rajawali Pers. Jakarta 2007, h. 32 
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suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat 

oleh pemerintah daerah sendiri. Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al-

Qur‟an Allah SWT berfirman dalam surat-At-Taubah ayat 29 : 

ُ َوَزُسىنُهُ َوََل  َو َّللاَّ ٌَ َيا َحسَّ ُيى ِ َوََل بِاْنيَْىِو اْْلخِ ِس َوََل يَُحسِّ ٌَ بِاَّللَّ ٍَ ََل يُْؤِيُُى قَاتِهُىا انَِّري

 ٌَ َصاِغُسو ًْ ٍْ يٍَد َوهُ ٍَ أُوتُىااْنِكتَاَب َحتَّٰى يُْعطُىا اْنِجْزيَتَ َع ٍَ انَِّري ٍَ اْنَحقِّ ِي ٌَ ِدي  يَِديُُى

 

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk”.
73

 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan 

utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak 

mencukupi untukmembiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika 

pengeluaran itu tidak dibiayai,maka akan timbul kema daratan. Sedangkan 

mencegah kemudaratan adalah suatukewajiban 

Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk 

membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang 

yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.Ketentuan 

pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan 
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untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi 

tuntukan politik keuangan bagi pemerintah. 

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan 

Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan 

pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi 

Baitul Mal tidak ada uang/harta.
74

 Dari berbagai definisi tersebut, nampak 

bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih tepat dan dekat 

dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya 

terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu: 

a. Diwajibkan oleh Allah Swt 

b. Obyeknya harta 

c. Subyeknya kaum muslim yang kaya 

d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka 

e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus 

segera diatasi oleh Ulil Amri. 

2. Sumber Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Anfal, Ghanimah, Fa’I, dan Khumus 

Anfal tiada lain adalah Ghanimah (Q.S -Al Anfal : 1). Ibnu Abbas 

dan Mujahid berpendapat bahwa anfal adalah ghanimah, yakni segala 

harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin 

melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang mendistribusikan 
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Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Pustaka Bandung Bab Dharobah, h. 815 
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ghanimah adalah Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. 

Rasulullah saw telah membagikan ghanimah Bani Nadhir kepada 

kaum Muhajirin dan tidak kepada Anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan 

Abu Dujanah, karena keduanya fakir. Rasulullah saw juga 

memberikan ghanimah kepada muallaf pada perang Hunain dalam 

jumlah yang besar. Hal tersebut juga terjadi pada kurun Khulafaur 

Rasyidin. Khalifah berhak membagikan ghanimah kepada pasukan 

perang, ia juga dapat mengumpulkannya bersama fa‟I, Jizyah dan 

kharaj untuk dibelanjakan demi terwujudnya kemaslahatan kaum 

muslimin.
75

 

 

َ َوأَْصهُِحى۟ا َذاَث بَْيُُِكىْ  ُسىِل ۖ فَاتَّقُى۟ا َّللاَّ ـِه َوانسَّ ٍِ اْْلََفَاِل ۖ قُِم اْْلََفَاُل ِنهّٰ   ۖيَْسـ َهُىَََك َع

 ٍَ ْؤِيُِي  َوأَِطيُعى۟ا َّللاَّ َوَزُسىنَهُۥٓ إٌِ ُكُتُى يُّ

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta 

rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan 

Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan 

perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada 

Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”. 

(Q.S -Al Anfal : 1). 

Fa‟I adalah segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai 

oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti yang pernah terjadi 

pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir melarikan diri karena takut 
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terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta 

mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau 

orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum 

muslimin serta menyerahkan sebagian dari harta dan tanah mereka, 

seperti yang terjadi pada penduduk Fidak. Harta fa‟I ini menjadi milik 

Rasulullah saw, sebagian dibelanjakan beliau untuk keperluan 

keluarganya selama setahun, sisanya dijadikan oleh beliau untuk 

keperluan amunisi dan penyediaan senjata perang. Setelah beliau 

wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama. Setelah 

wafatnya Rasulullah saw, maka bagian Rasulullah dan kerabat beliau 

dimasukan ke dalam Baitul Mal, untuk digunakan bagi kemaslahatan 

kaum muslimin dan jihad fi sabilillah. 

b. Kharaj  

Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukan dari 

orang kafir, baik melalui peperangan mapaun melalui jalan damai. 

Oleh karena itu kharaj ada dua macam yaitu: kharaj unwah dan kharaj 

shulhi.
76

 

Kharaj „unwah‟ adalah kharaj yang diambil dari semua tanah yang 

dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa 

melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam dan Mesir.Dasarnya adalah 

QS Al Hasyr ayat 7-10. 
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Sedangkan kharaj shulhi adalah kharaj yang diambil dari setiap 

tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum 

muslimin secara damai.Kharaj ini ada seiring dengan terjadinya 

perdamaian yang disepakati diantara kaum muslimin dan pemilik 

tanah terebut. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut menjadi hak 

kaum muslimin dan penduduknya tetap tinggal di atasnya dengan 

kesediaan membayar kharaj, maka kharaj berlaku secara permanen 

aras tanah tersebut. Artinya, ia tetap sebagai tanah kharajiyah sampai 

hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum muslimin 

atau dijual kepada orang islam, atau sebab lainnya. Apabila disepakati 

bahwa tanah tersebut tetap menjadi hak milik mereka, dan dikuasi 

mereka, dengan membayar sejumlah kharaj yang ditetapkan. Maka 

kharaj tersebut menempati posisi Jizyah, yang akan gugur dengan 

keislaman mereka atau tanah tersebut dijual kepada seorang muslim. 

Sedangkan untuk menetapkan besarnya kharaj, khalifah dapat 

bermusyawarah dengan para hali yang dapat memperhitungkan luas 

tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya. 

Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar ketika akan menetapkan 

kharaj atas tanah sawad. Maka ketika akan menetapkan kharaj, 

haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut, tingkat kesuburannya, 

tingkat produksinya, cara pengairannya. Karena semua hal tersebut 

beragam. Termasuk harga produk pertaniannya, letak geografisnya 
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dari pasar, kota, transportasi dan sebagainya. Pada prinsipnya tidaklah 

ditetapkan kharaj atas pemilik di luar batas kemampuannya.
77

 

Kharaj berbeda dengan „usyur‟. Usyur adalah apa yang diambil 

atas hasil pertanian tanah „usyriyyah‟. Yang termasuk tanah 

„usyriyyah adalah: 

1) Jazirah Arab 

2) Tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai, seperti 

Indonesia  

3) Tanah Unwah yang dibagikan kepada pasukan perang kaum 

muslimin, seperti tanah Khaibar 

4) Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan 

kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. 

Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang 

muslim, tanah tersebut menjadi tanah “Usyriyyah”. 

5) Tanah mati yang dihidupkan seorang muslim 

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk 

kemaslahatan Negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, 

pengadaan senjata.Juga diberikan kepada para janda, orang yang 
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membutuhkan, serta untuk kemaslahatan kaum muslimin.Dalam hal 

ini khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya.
78

 

c. Jizyah 

Jizyah adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum 

muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka 

kepada pemerintah islam. Jizyah merupakan harta kaum muslimin 

yang dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib 

diambil setelah melewati satu tahun (ditetapkan mulai Muharram sd. 

Dzulhijjah). 

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap 

kufur, namun apabila memeluk islam, maka gugurlah Jizyah dari 

mereka. Jizyah diambil dari orang-orang kafir laki-laki, berakal, baligh 

dan mampu membayarnya.Untuk besarnya Jizyah, tidak ditetapkan 

dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan 

dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang 

yang wajib membayar Jizyah.Apabila Jizyah diberlakukan pada orang 

yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap 

dianggap mempunyai hutang terhadap Jizyah tersebut. Dia 

akandiperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai 

hutang.
79

Berikut ketetapan Jizyah pada masa Khalifah Umar.
80
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d. Ushr 

Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan 

barang perdangangan Ahlu Dzimmahdan kafir harbi yang melewati 

perbatasan Negara khalifah.Ada beberapa hadist yang menjelaskan 

bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya memungut „Ushr‟ dari 

perdangan yang melewati perbatasan Negara. Ziyad bin Hudayr 

mengatakan, “Umar bin Khattab pernah mempekerjakan saya untuk 

memungut „Ushr‟  dan memerintahkan saya agar memungut ¼ ushr 

(zakat) dari perdangan kaum muslimin”. 

e. Khumus Rikaz (barang Temuan) dan Barang Tambang 

Rikaz adalah harta yang terpendam ( harta karun) di dalam perut 

bumi, baik berupa emas, perak, permata, dll, ataupun yang tersimpan 

dalam guci-guci dan tempat-tempat lainnya dari zaman jahiliyah 

maupun zaman islam di masa lalu. Barang tambang adalah segala 

sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik berupa emas, 
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Ibid, h. 30 

No Kriteria Besarnya Nilai Sekarang 

1 Orang kaya 4 Dinar 17 Gram 

2 Menengah 2 Dinar 8,5 Gram 

3 Pekerja 1 Dinar 4,25 Gram 
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perak, tembaga, timah, dsb. Rasulullah saw mewajibkan dikeluarkan 

khumus 1/5 dari harta tersebut untuk Baitul Mal. 

3. Prinsip-Prinsip Pendapatan dan Pengeluaran dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Sebagaimana halnya penerimaan pengeluaran Negara juga 

memliki beberapa prinsip yang harus ditaati Ulil Amri penerimaan 

Negara yakni sebagai berikut: 

a. Harus adanya nash dari Al-Quran dan Al Hadist yang 

memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya 

b. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non 

muslimin 

c. Harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan 

makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban 

utama 

Adapun prinsip pengeluaran Negara menurut Negara system 

ekonomi islam adalah sebagai berikut:Tujuan penggunaan pengeluaran 

kekayaan Negara telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT. 

a. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk 

tujuan semula kenapa ia dipungutan 

b. Adanya pemisah antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat 

ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan 

hanya disaat adanya harta. 
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c. Pengeluaran Negara harus hemat.
81
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebelumnya merupakan bagian 

dari wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan pusat 

pemerintahannya berkedudukan di Bambu Kuning (Kampung Kaliawi). 

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan batas willayah 

kotamadya DATI II Tanjungkarang-Teluk Betung Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat berdiri sendiri dengan pusat pemerintahannya di 

Tanjungkarang yang terdiri dari 10 kelurahan yaitu Tanjungkarang, 

Kaliawi, Pasir Gintung, Gunung Sari, Penengahan, Pelita, Gotong 

Royong, Enggal, Kelapa Tiga dan Durian Payung. Selanjutnya 

berdasarkan surat gubernur KDH TK I Lampung No. 6 

/185.B.III/HK/1988 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar 

Lampung maka Kecamatan Tanjungkarang Pusat bertambah 1 (satu) 

kelurahan yaitu kelurahan Palapa yang merupakan pemekaran dari 

Kelurahan Durian Pauyung dan sampai saat ini kelurahan Palapa 

merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat. 
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Dari sejak terbentuknya Kecamatan Tanjungkarang Pusat dari 

tahun 1982 sampai saat ini, telah mengalami beberaapa kali pergantian 

Camat Kepala Wilayah Kecamatan antara lain: 

a. Desember 2003 sampai dengan Agustus 2005 : Drs. Pamuji. AR 

b. Agustus 2005 sampai dengan Mei 2006 : Drs. Emil Riadi 

c. Mei 2006 sampai dengan Juli 2009 : Dra. Bayana, M.Si. 

d. Juli 2009 sampai dengan Februari 2011 : Mukafie Siradj, SH 

e. Februari 2011 sampai dengan sekarang : Dra. Maryamah
82

 

2. Letak Geografi 

Secara geografis Kecamatan Tanjung Karang Pusat terletak pada 

5° 24‟25‟‟-5° 24‟27‟‟ lintang selatan dan 105° 15‟75‟‟ bujur timur. 

Dengankawasan pemukiman 69,72% dan luas wilayah 658 Ha dengan 

batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedaton 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan tanjung Karang Barat 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Enggal 

Tabel 3.3 

Jumlah Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2016 

No Kelurahan Luas (Ha) Jumlah Lk Jumlah RT 

1 Tanjung Karang 28 3 17 
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Dokumen, Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 2011 
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2 Kaliawi 72 3 41 

3 Palapa 33 2 19 

4 Durian Payung 109 2 24 

5 Penengahan 52 3 21 

6 Gunung Sari 21 2 16 

7 Enggal 74 2 23 

8 Pelita 30 2 18 

9 Gotong Royong 42 2 17 

10 Pasir Gintung 30 2 20 

11 Kelapa Tiga 167 3 37 

 Jumlah 658 26 256 

Sumber : Data Monografi Kelurahandi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 

2016 

3. Kondisi Topograpi 

Kecamatan Tanjungkarang Pusat terletak pada kemiringan lereng 

0-20% dan ketinggian 100 sampai 500 m diatas permukaan laut dengan 

topografi yang terdiri dari dataran dan daerah perbukitan yaitu Kelurahan 

Durian Payung dan Kelurahan Gunung Sari. Dataran Kecamatan 

Tanjungkarang Pusat dialiri oleh Sungai Way Awi, Way Simpur dan 

Way Penengahan yang mengalir di Kelurahan Kepala Tiga, Kaliawi, 

Pasir Gintung dan Kelurahan Penengahan.
83
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4. Potensi Perekonomian 

a. Pusat Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat 

mengalami pertumbuhan yang terus meningkat.Hal ini dapat dilihat 

dari makin bertambahnya pusat-pusat pertokoan mall, dan supermarket 

yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandar 

Lampung.khususnya sektor pajak dan retribusi daerah didapat dari 

sektor parkir, PBB, PPI, dan Bea SITU.Laju pertumbuhan ekonomi 

tersebut dapat meningkatkan lapangan usaha dan menyerap tenaga 

kerja.
84

 

b. Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pendapatan daerah dari Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang 

memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD Kota 

Bandar Lampung sebagian diperoleh dari penerimaan PBB yang 

semakin tahun kian meningkat, hal ini dikarenakan dari nilai jual 

objek pajak yang terus meningkat harga jualnya sehingga dapat 

memberikan income bagi Kota Bandar Lampung.
85

 

5. Permasalahan Umum di Kecamatan Tanjungkarang Pusat 

Kecamatan Tanjungkarang Pusat adalah pusat kota Bandar 

lampung berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Kecamatan 
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Tanjungkarang Pusat merupakan bagian wilayah kota (BWK) E yang 

mempunyai fungsi sebagai perdagangan umum dan jasa umum, sebagai 

pusat kota Kecamatan tanjung karang Pusat tidak terlepas dari 

permasalahan yang dihadapi pada umumnya, diantaranya:Kemacetan lalu 

lintas, Anak Jalanan (anjal), Penataan Lingkungan Dan Persampahan, 

Kebersihan 

Berdasarkan data diatas terlihat gambaran jelas tentang Kecamatan 

Tanjungkarang Pusat.dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di 

Kecamatan Tanjungkarang Pusat adalah 83.657 jiwa, dimana banyaknya 

penduduk terdiri dari 11 Kelurahan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat. 

Dari 11 kelurahan tersebut yang khusus menjadi fokus Penelitian adalah 

Jl. Pemuda di Kelurahan Gunung Sari. 

Kelurahan Gunung Sari yang terletak di Kecamatan 

Tanjungkarang Pusat adalah Kelurahan ini sebagai salah satu pusat bisnis 

Kota Bandar Lampung yang memiliki banyak kegiatan bidang ekonomi, 

Kesehatan dan sejarah. Kantor kelurahannya berada di Jalan Teuku Umar 

No. 4 (di samping kantor Koramil, Bandar Lampung). Kantor kelurahan 

berada di lantai II. Sedangkan di lantai pertama terdapat satu-satunya 

fasilitas pendidikan yang dimiliki kelurahan ini, yaitu Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) Gunung Sari. 

Salah satunya di Jl. Pemuda yang merupakan salah satu dari Pusat 

Bisnis yang ada di Kota Bandar Lampung. Daerah ini merupakan tempat 
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yang khusus diberikan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, daerah ini berada di tengah kota sehingga sangat strategis 

untuk dijangkau oleh masyarakat. Daerah ini disebut sebagai Pusat Bisnis 

karena terdapat pasar swalayan seperti Ramayana dan Simpur Center 

yang jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga masyarakat tidak sulit untuk 

menjangkau antara pusat perbelanjaan yang satu dengan yang lainnya. Di 

bidang perekonomian, kelurahan ini memiliki beberapa bank, salah 

satunya adalah BPR Bank Pasar. Bank yang terletak di Jalan Raden Intan 

Blok A No. 6 ini sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi Kota 

Bandar Lampung di bidang keuangan perbankan. Bank Pasar diharapkan 

dapat meningkatkan peranannya dalam membantu dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung dan 

sekitarnya.Salah satunya adalah dengan menyetor pendapatan asli daerah 

(PAD) ke Pemkot Bandar Lampung. 

6. Profil Kelurahan Gunung Sari 

a. Kondisi Geografis Kelurahan Gunung Sari 

Kelurahan Gunung Sari merupakan Dataran Tinggi dengan 

topografi pantai/pesisir dan terletak 500 meter dari permukaan laut. 

Secara keseluruhan, luas wilayah kelurahan Gunung Sari adalah 16,8 

Ha. Secara adminstratif, kelurahan ini termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung dan memiliki batas 

wilayah sebagai berikut : 
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1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Brebes Kec. 

Tangjungkarang Timur 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Karang 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Sawah 

lama 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Gintung
86

 

b. Kondisi Demografi 

Berdasarkan data monografi Kelurahan Gunung Sari tahun 2016 

sebagai data terakhir yang peneliti peroleh di Kelurahan Gunung Sari 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebesar 2.641 jiwa, dengan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 626 Kepala Keluarga.
87

 

B. Gambaran Umum UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung 

1. Sejarah UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung 

Pada awal mulanya Perparkiran di Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dikelola dengan sederhana, dimana penunjukan petugas parkir 

langsung oleh Kepala Pemerintahan Tanjung Karang- Teluk Betung, hal 

ini seperti yang dikemukakan Bapak Bahtiar, MD. ( Pelaku Sejarah 

Perparkiran dari Tahun 1971 sampai dengan sekarang ): “ Pada tahun 

1971, untuk menjadi Petugas parkir pada masa Pemerintahan Tanjung 

Karang -Teluk Betung, kami di tawarkan oleh Walikota untuk menjadi 
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juru parkir, jumlah juru parkir yang ada sebanyak 18 orang, hasil 

setorannya kami laporkan pada beliau tiap bulannya, tidak ada jumlah 

yang pasti dan batasan setoran, yang penting kami bekerja dan cukup 

untuk makan .ruang lingkup parkirnya terbatas, dan masih sedikit jumlah 

kendaraan. Sampai sekarang saya membantu Dinas Perhubungan untuk 

mengatur lalu lintas di Jalan Suprapto”. 

Pada tahun 1976, pengelolaaan perparkiran di di kelola oleh swasta 

yakni PT. Uber Tehnisi Indonesia, dimana hal ini berdasarkan surat 

perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah tingkat II Tanjung 

Karang Teluk Betung dari tahun 1976 sampai dengan tanggal 31 Agustus 

1981 pada masa kepemimpinan Bapak Thabrani Daud. Sejak tanggal 

berakhirnya perjanjian tersebut pengelolaan parkir kembali dikelola oleh 

Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung, hal ini 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1981 Tentang Pedoman 

pengelolaan Parkir di Daerah tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung 

pada masa kepemimpinan Bapak Drs. Syarif Zulkanain Subing 

Sebelum menjadi UPTD Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan 

Bandar Lampung, UPTD Perparkiran bernama Badan Pengelola 

Perparkiran BP.Parkir , dimana hal ini berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 4 tahun 1988 Tentang Pengelolaan Perparkiran dalam wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Kemudian dalam 

perjalanannya dikeluarkan dan disahkannya Peraturan tentang Retribusi 
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Parkir di Tepi Jalan Umum Nomor 5 Tahun 1998 yang merupakan 

penyempurnaan dari Peraturan Daerah sebelumnya. 

Pada Tahun 2000, Kota Bandar Lampung mulai 

menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan membuat Peraturan Daerah 

kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Pada Tanggal 7 februari 

2001, Badan Perparkiran berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Perparkiran dan bergabung dengan Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung . Hal ini di dasari oleh Keputusan Walikota Nomor 33 

Tahun 2001 dan diperkuat dengan keputusan Walikota Bandar Lampung 

nomr 12 tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung . 

Di awal tahun 2009, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran 

berubah nama menjadi Unit Pelaksana teknis Perparkiran Kota Bandar 

Lampung . Unit Pelaksan Teknis Perparkiran mempunyai tugas oprasional 

dalam bidang perparkiran , hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 6 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan Umum.
88
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2. Struktur Organisasi dan Tata kerja UPTD Perparkiran Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung 

UPTD Perparkiran merupakan unit pelaksana teknis yang berada di 

bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang bertugas 

untuk menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor 

retribusi di Tepi Jalan Umum . Struktur Organisasi UPT perparkiran Kota 

Bandar Lampung dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 

tahun 2009,terdiri dari : 

a. Kepala UPT 

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan 

teknik oprasional Dinas Perhubungan di bidang Perparkiran.kepala 

UPT bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung (Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 47 Tahun 2008) 

b. Sub bagian Tata Usaha 

Bagian Tata usaha di kepalai oleh sekretaris, Bagian Tata Usaha 

mempunyai tugas melakukan Penyusunan Perencanaan , Program 

kerja UPT, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan , 

menyiapkan surat ketetapan retribusi parkir/ karcis parkir, pengelolaan 

urusan keuangan, surat menyurat, kepegawaiaan dan urusan rumah 

tangga, mengadakan penelitian dan pengembangan perparkiran. 

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
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bertanggung jawab kepada Kepala UPT perparkiran Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

c. Urusan Pendapatan dan Pengawasan 

Dalam melaksanakan kegiatan Organisasi, urusan pendapatan dan 

pengawasan mempunyai tugas yakni : 

1) Membantu Kepala UPT dalam memimpin dan 

mengkordinasikan kegiatan di bidang pendapatan retribusi 

parkir dan pengawasan perparkiran 

2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT 

dalam hal pembinaan dan penugasan petugas parkir. 

3) Melaksanakan pembukuan hasil setoran retribusi parkir serta 

menyajikan laporan secara berkala tentang penerimaan 

retribusi parkir. 

4) Melaksanakan pengawasan tertib kegiatan pengelolaan 

perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku.  

5) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan 

kebersihan dilingkungan tempat perparkiran. 

d. Pengelola Wilayah Parkir 

Pengelola wilayah parkir mempunyai tugas sebagai berikut : 

1) Membantu Kepala UPT dalam memimpin dan koordinasi 

kegiatan pemungutan retibusi parkir. 
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2) Mengelola dan mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam 

pemungutan retribusi parkir serta bertanggung jawab kepada 

Kepala UPT perparkiran. 

Dalam melaksanakan kinerja UPT Perparkiran, Kepala UPT, Sub 

bagian Tata Usaha, dan pengelola wilayah melakukan kordinasi, dan 

serta singkronisasi kedalam maupun keluar satuan organisasi dengan 

bidang tugas masing-masing.
89

 

Susunan Personalia Unit Pelaksana Teknis Parkir di dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Berikut : 

1. Kepala UPT Perparkiran : Yurni thaib 

2. Subbagian Tata Usaha : Barizi 

3. Pengelola UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung 

a) Wilayah I       : Idham Jl. Suprapto 

b) Wilayah II      : Yusuf Simin Jl. Pemuda 

c) Wilayah III     : Hj. Sri Umiyati Jl. Pangkal Pinang 

d) Wilayah IV   : Holdin Jl. Bengkulu 

e) Wilayah V       : Purnawarman Jl. Batu sangkar 

f) Wilayah VIII    : Mupairi Jl. Pasar Tengah 

g) WilayahIX:ElmanudinJl.Kartini,cutnyakdien,W.Mongon 
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h) Wilayah X       : Suhaili Jl. Bambu Kuning dan Imam 

Bonjol 

i) Wilayah X I.A  : Supriadi Jl. T.Umar,Z A.Pagar Alam 

j) Wilayah XI.B   : Malisin Jl. Perumnas way Halim 

k) Wilayah XII.A  : Hilal Saleh Jl. Radin Intan 

l) Wilayah XII.B   : Mat Suaimi Apotik Engga 

m) Wilayah XIII.A  : Sulaiman Jl. Antasari,Tirtayasa,Hayam 

wuruk 

n) Wilayah XIII.B  : Supriadi Jl. Juanda,Gajah 

mada,Sudirman 

o) Wilayah XIV     : Lahmi,SE Jl. Ikan Hiu Teluk Betung 

p) Wilayah XV       : Lahmi Jl. Ikan Tongkolm Teluk Betung 

q) Wilayah XVI : Ahmad Junaidi,S.Si Sebagian jalan 

malahayati,Pasar kangkung, Jl. Ikan    tenggiri, TPI Teluk 

Betung 

r) Wilayah XVII : Rusli Jl. Yos Sudarso, sebagian jalan 

Malahayati 

s) Wilayah XVIII : Rusli Jl. Yos sudarso panjang  
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Gambar 1.1 

Bagan Struktur Organisasi UPTD Parkir Kota Bandar Lampung 

sesuai Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2008 Tentang Pembentukan 

Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran. 
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Gambar 1.2 

Struktur Organisasi yang diterapkan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung, Tahun 2017 
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3. Rincian Tugas Pegawai UPT Perparkiran 

Tugas Pegawai UPT perparkiran di bedakan sesuai dengan status 

dan kedudukan pegawai tersebut , hal ini dapat di golongkan menjadi: 

a. PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan UPT Parkir 

sebagai pengelola pemungutan retribusi Parkir dan ada sebagian 

menjadi juru parkir . PNS yang ada melakukan tugas 

mengakomodir kegiatan , baik sebagai pengelola perparkiran 

maupun sebagai staf pengelola parkir, staf sekretariatan, pengelola 

keuangan hasil retribusi perparkiran dan pendataan kepegawaian 

UPT Perparkiran dan juru parkir (golongan II dan golongan I) 

b. PHL (Pekerja Harian Lepas) 

Pekerja harian Lepas di berikan tugas oleh Kepala UPT 

perparkiran sebagai pegawai yang terjun langsung ke lapangan 

mengatur kendaraan parkir atau tata perparkiran yang di tentukan 

oleh kepala UPT Perparkiran.Untuk Pegawai harian lepas (PHL), 

mendapatkan honor bulanan dari Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dengan setatus Honor yang mereka miliki selain dari 

kegiatan pemungutan retribusi. 
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c. Tenaga Kerja Sukarela ( TKS) 

Tugasnya membantu pengelola wilayah parkir untuk mengatur 

kendaraan parkir di wilayah parkir yang telah ditentukan kepala 

UPT Perparkiran, serta menjaga dan memelihara kebersihan .
90

 

4. Tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Perparkiran  

Tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Perparkiran Kota Bandar Lampung tertuang dalam Keputusan Walikota 

Bandar Lampung No 33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Pada Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. UPTD perparkiran mempunyai 

tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang 

Perparkiran. Dalam melaksanakan tugas pokok UPTD Parkir mempunya 

fungsi : 

1. Perencanaan teknis operasional 

2. Pelaksanan teknis operasional 

3. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional
91
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Identitas Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang penulis anggap 

memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan informasi, penelitian ini 

jumlah informan sebanyak 5 orang yang berada di Jl. Pemuda Kelurahan 

Gunung Sari Kec. Tanjungkarang Pusat, yang memiliki latar belakang 

berbeda serta tanggapan yang berbeda-beda. Selain tiu juga perbedaan tingkat 

pendidikan dari masing masing informan sangan memperngaruhi mereka 

terhadap pertanyaan yang diajukan. Menurut penulis melalui kelima informan 

tersebut, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini telah mencukupi dan 

representative sebagai bahan analisis. Mengenai tanggapan masyarakat 

terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir yang merupakan rancangan Pemerintah 

dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah di Kota Bandar Lampung di 

Jl. Pemuda . Berikut ini tabel yang yang menunjukkan profil informan . 
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Tabel 4.1 

Profil Informan di Jalan Pemuda Kota Bandar Lampung 

No Nama Usia Agama Pekerjaan 

1 Nazhifah salsabila 20 Tahun Islam Mahasiswi 

2 Muhammad Fatur 30 Tahun Islam Wiraswasta 

3 Wendy Firmansyah 40 Tahun Islam Pedagang 

4 Hartono Sucipto 42 Tahun Islam Petugas Pos Jl.Pemuda Bandar 

lampung 

5 Yusuf 35 Tahun Islam Tukang Parkir Bayangan 

atau Liar di Jl.Pemuda 

 

Sumber :Pendataan berdasarkan hasil pencatatan lapangan di Jln.Pemuda Kota 

Bandar Lampung) 10 Juli  Tahun 2017,Data Diolah. 

 

B. Analisis Pendapatan Retribusi Parkir di Jalan Pemuda dan kontribusi 

terhadap PAD Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi  Lampung, Dalam 

rangka meningkatkan pemyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diperlukan 

penyediaan fasilitas sumber-sumber pembiayaan, yang salah satunya adalah 

melalui penghasilan pembayaran Retribusi Parkir. 

Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain 

dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan, 

dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Retribusi Parkir sangat berkontibusi 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pemerintah Kota 

Bandar Lampung. Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009
92

, Retribusi Parkir 

adalah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan tidak bergerak 

suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Retribusi Parkir adalah 
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Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dan 

pengguna jasa atau si wajib retribusi membayar jasa yang telah didapatkannya 

sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku
93

.Berdasarkan ketentuan diatas 

maka dapat dipahami bahwa objek Retribusi Parkir sebagaimana telah diatur di 

dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2011
94

, yaitu : 

Yang menjadi objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemakaian parkir di 

tepi jalan jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Kota. Seperti yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) adalah  

1. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan/atau 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

2. Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dua 

zona 

3. Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada 

tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah 

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa objek Retribusi 

Parkir adalah berupa pelayanan yang apabila dipahami secara menyeluruh 
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Marihot P. Siahaan, Op.Cit, h. 432 
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Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 3,Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. 
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meliputi  jasa umum berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan, jasa usaha berupa pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, perizinan tertentu berupa 

kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 4
95

 bahwa 

Subjek Retribusi Parkir meliputi orang pribadi yang menggunakan pelayanan 

parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kota.  

Dengan demikian subjek retribusi parkir yaitu retribusi jasa umum adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum 

yang bersangkutan, retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan, retribusi 

perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu 

dari pemerintah daerah. 

Pembayaran Retribusi Parkir merupakan bentuk dan bukti perwujudan 

dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.Hal ini dimaksudkan untuk 
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Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2, Tentang Tata Cara 

PelaksanaanPemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. 
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tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dari sektor 

retribusi parkir di Kota Bandar Lampung. Retribusi Parkir yang memiliki peranan 

yang potensial dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan 

daerah dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan prundang-

undangan yang berlaku.
96

 

Berdasarkan ktentuan dan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

PAD adalah sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya 

yang diimplementasikan dalam bentuk pemungutan pajak, retribusi, BUMD, dan 

pendapatan lain yang syah. 

Setelah data terkumpul maka akan diuraikan untuk mengetahui 

perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. 

Tabel 4.2 

         Target dan Raealisasi Pendapatan Retribusi Parkir Di Jalan Pemuda Kota 

Bandar Lampung  Tahun 2011-2016  

No Tahun Target (Rp) Realisasi ( Rp) Persentase 

1 2011 829.705.000 900.226.000 108,4 % 

2 2012 986.330.000 925.028.000 93 % 
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3 2013 1.000.000.000 950.000.000 95 % 

4 2014 1.500.000.000 1.128.277.000 75 % 

5 2015 1.500.000.000 1.306.501.000 87 & 

6 2016 1.500.000.000 1.425.240.000 95 % 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dispenda Kota 

Bandar  Lampung Tahun 2016, Data Diolah.
97

 

Berdasarkan keadaan persentase target penerimaan Retribusi Parkir di 

Jalan Pemuda dalam 6 (enam) tahun terakhir ini seperti pada tabel di atas 

diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam bidang Retribusi Parkir 

mengalami pencapaian realisasi tertinggi adalah pada tahun 2011 yang mencapai 

108,4%. Sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 75 % pada tahun 2014. 

Untuk uraian masing-masing target dan realisasi dapat dianalisis seperti di bawah 

ini. Pada tahun 2011 diperoleh persentase sebesar 108.4% dilihat dari jumlah 

realisasi sama dengan jumlah target yang ditetapkan. Tahun 2012  diperoleh 

sebesar 93%, tahun 2013 diperoleh sebesar 87 %, tahun 2014 diperoleh sebesar 

75 %, tahun 2015 sebesar 87 %, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan 

sehingga persentase realisasi yang dicapai sebesar 95%. Hasil target dan realisasi 

secara keseluruhan belum mencapai target karena diperoleh rata-rata target dan 

realisasi dari tahun 2011-2016 sebesar 90%. 
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Tabel 4.3 

Persentase Kontribusi  Retribusi Parkir di Jalan Pemuda 

TerhadapPendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2016 

No Tahun Target (Rp) Realisasi ( Rp) Persentase 

1 2011 156.796.491.183,50 900.226.000 0,57 % 

2 2012 292.272.049.972,25 925.028.000 0,31 % 

3 2013 418.111.740.815,52 950.000.000      0,22% 

4 2014 495.200.463.391,26 1.128.277.000 0,22 % 

5 2015 769.108.142.606,00 1.306.501.000 0,16% 

6 2016 757.745.187.987,05 1.425.240.000 0,18% 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dispenda Kota 

Bandar  Lampung Tahun 2016, Data Diolah.
98

 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2011 

kontribusi Retribusi Parkir di Jalan Pemuda sebesar 0,57%, pada tahun 2012 

kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung sebesar 0,31 %, 

pada tahun 2013 kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD sebesar0,22 %, pada 

tahun 2014 kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD sebesar 0,16 %, pada tahun 

2016 kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung 

mengalami penurunan sehingga persentase yang diperoleh sebesar 0,18%. 

Menurut pendapat peneliti penerimaan dari sektor Retribusi Parkir masih kurang 

baik setiap tahunnya masih fluktuatif. Penerimaan Retribusi Parkir setiap 

tahunnya yang mencapai target dan realisasi hanya pada tahun 2011 dan 2012 dan 

pada tahun berikutnya tidak dapat mencapai target yang telah di tetapkan oleh 
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Pemerintah Kota Bandar Lampung dan kontribusi yang diberikan terhadap PAD 

Kota Bandar Lampung tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Hal ini menimbulkan kesan yang kurang baik bahwa pelaksanaan 

penegakkan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

masih kurang di patuhi saat melakukan pengelolaan retribusi parkir dilapangan. 

Roda pemerintah dan pembangunan di daerah tidak akan pernah bergerak jika 

tidak adanya dana atau anggaran pendapatan belanja yang cukup memadai. 

Yang menyebabkan tidak terealisasinya target retribusi parkir di Jalan 

Pemuda Kota Bandar Lampung ialah dari informasi yang diberitakan oleh media 

Tribun Lampung.com yaitu sebagai berikut : 

"Kami sudah mengumpulkan semua petugas parkir dan koordinatornya yang 

berada di Jalan pemuda atas dugaan melakukan pengutuan melebihi aturan, ini 

berdasarkan laporan warga dan juga ada bukti serta saksi," kata Kepala Dishub 

Kota Bandarlampung I Kadek Sumarta di Bandarlampung.
99

 

Dari wacana di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah Bandar Lampung masih belum dapat terealisasi karena 

banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan kordinasi lapangan ( Korlap ) an 

oleh petugas pemungutnya sendiri sehingga potensi-potensi yang ada belum 

secara maksimal masuk ke pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung. 
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C. Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Jalan Pemuda dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah 

Marry Parker Follet mengemukakan bahwa pengelolaan seni atau proses 

dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pecapaian tujuan. Dalam 

penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat 

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia 

maupun faktor-faktor produksi lainya. 

2. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan 

pengawasan. 

3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.
100

 

Dari pengertian di atas bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip 

manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu, perencanaan, 

penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian/pengawasan serta pemanfaatan 

sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu 

organisasi. 

1. Perencanaan Pemungutan Retribusi Parkir 

Perencanaan merupakan fungsi dasar (fundamental) manajemen, 

karena organizing, staffing, dan controlling harus terlebih dahulu 

direncanakan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan 

                                                             
100

Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah,  pengantar manajemen, ( Jakarta : Kencana 
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dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-

prosedur,danprogram-program dari alternatif-alternatif yang ada.  

“Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan bahwa : Perencanaan 

(planning) adalah merupakan suatu proses untuk menentukan rencana, 

sehingga rencana merupakan produk dari perencanaan.
101

” 

Perencanaan merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan cermat 

dan teliti serta berorientasi pada harapan untuk kondisi masa depan yang lebih 

baik dan progresif. Setiap kegiatan memerlukan perencanaan yang matang 

agar apa yang menjadi tujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut bisa tercapai.  

Sesuai dengan pengertiannya, retribusi parkir di paksakan kepada 

seorang atau badan yang merupakan wajib retribusi. Tentunya dalam 

mencapai apa yang seharusnya, pemerintah perlu melakukan perencanaan 

dalam pemungutan retribusi dari wajib retribusi. Perencanaan pemungutan 

retribusi parkir dalam menentukan efektivitas retribusi parkir terhadap PAD 

merupakan rencana UPT Perparkiran dalam menunjang pelaksanaan 

perparkiran.Perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal- hal yang 

dibentuk untuk mencapai targetan dalam suatu kegiatan untuk periode 

tertentu. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung juga memiliki target 

pendapatan retribusi parkir di Jalan Pemuda dalam satu tahun, yaitu sebesar 

Rp. 1.500.000.000,00, artinya untuk mencapai target pendapatan tersebut UPT 
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Perparkiran Bandar Lampung harus mempunyai tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang yang mengarah pada pencapaian target pendapatan. UPT 

Perparkiran juga mempunyai tujuan dalam periode kepengurusannya. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Kepala UPT Perparkiran Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

“Tujuan kami selaku UPT perparkiran Bandar Lampung ada 3 yaitu 

menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui 

pelaksanaan pemungutan retribusi parkir,meningkatkan pelayanan dari sektor 

perparkiran,dan selanjutnya meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi 

perparkiran.(wawancara 7 Juli 2017).” 

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa UPT Perparkiran 

mempunyai tujuan dalam pencapaian target keorganisasiannya. Perlunya 

menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui 

pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan langkah awal untuk melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi. 

Masyarakat perlu untuk dipahamkan terlebih dahulu tentang kewajiban 

membayar retribusi agar masyarakat bisa membayar retribusi berdasarkan 

kesadaran pribadi bukan sekedar paksaan dari aturan yang dibuat pemerintah. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mempunyai tujuan 

pemungutan retribusi yakni sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dari 

sektor perparkiran. Jika pelayanan dari sektor perparkiran semakin 

ditingkatkan, maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan kepada 

pemerintah akan pentingnya layanan parkir untuk keamanan kendaraan 
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masyarakat. Pelayanan dari sektor parkir yang baik akan efektif meningkatkan 

pendapatan daerah dari sektor parkir. Tujuan ini dirasa belum maksimal 

karena masyarakat masih mempunyai kekhawatiran bahkan terkadang rasa 

tidak percaya pada petugas parkir ketika memarkirkan kendaraan dan 

meninggalkan kendaraan tersebut ditempat parkir untuk beberapa waktu. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan pengguna jasa parkir Informan I (Nazhifah) 

sebagai berikut: 

“Selama menggunakan jasa parkir, saya sebagai pengguna jasa parkiran 

belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan, fasilitas dan pelayanan 

karena selama menggunakan jasa parkiran saya masih merasa tidak nyaman 

dengan keadaan di Jl.Pemuda dan kurang percaya selama meninggalkan 

kendaraan saya di area parkir.Mungkin perencanaan pemerintah belum cukup 

optimal dan maksimal. Seharusnya pengelola parkir sudah mampu melihat 

apa saja kekurangan-kekurangan yang ada dilapangan sehingga tidak 

menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat, tapi mengapa tidak ada 

koreksi baik dari Pemerintah Daerah maupun petugas-petugas parkir yang ada 

di Jl.Pemuda tersebut, sampai sekarang pun keadaan yang ada dilapangan 

makin tidak kondusif.(wawancara 10 juli 2017)” 

Pemerintah juga mempunyai tujuan dari adanya retribusi parkir yaitu 

meningkatkan pendapatan dari sektor parkir.Idealnya, jika masyarakat sudah 

memiliki kesadaran membayar retribusi maka dengan sendirinya pendapatan 

daerah dari sektor retribusi mengalami peningkatan. Pemerintah seharusnya 

lebih ketat dalam pengelolaan parkir agar dapat meningkatkan penghasilan 

dari retribusi, misalnya dengan cara memperluas area parkir dan mendata 

secara rapih wajib retribusi yang ada agar jangan sampai ada yang berstatus 

wajib retribusi namun tidak dipungut biaya retribusi, dan juga harus bisa 
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mengkoreksi atas keluhan-keluhan dari masyarakat agar tercipta keadaan yang 

kondusif.  

Meningkatkan pendapatan dari sektor parkir membutuhkan strategi 

yang tepat.Orang yang memarkirkan kendaraannya perlu mendapatkan 

kepastianpelayanan yang baik dan memadai, terutama dalam hal keamanan 

parkir.Pelayanan di sektor perparkiran merupakan pelayanan jasa yang 

memberikan kebermanfaatan dalam menjaga keamanan kendaraan masyarakat 

yang parkir. 

Strategi yang tepat akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. 

Suatu strategi yang dipersiapkan dengan matang akan efektif memberikan 

manfaat bagi organisasi. UPT perparkiran kota Bandar Lampung mempunyai 

strategi dalam mencapai tujuan organisasinya seperti yang diungkapkan 

Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut: 

 “Untuk mencapai tujuan organisasi, kami menyusun strategi dimana kami 

akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat 

pengguna parkir di tepi jalan umum khususnya di Jl. Pemuda, selanjutnya 

strategi kami dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan 

terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan 

pemungutan retribusi parkir di lapangan. (wawancara 7 Juli 2017)” 

 

Sosialisasi peraturan merupakan agenda pemerintah yang harus 

dikerjakan dengan baik, tanpa adanya sosialisasi masyarakat sulit untuk 

mengetahui peraturan yang berlaku di daerahnya.Terlebih jika itu adalah 

peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti pajak dan 

retribusi. Jika tidak ada sosialisasi yang dilakukan, bukan hanya pemerintah 
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yang akan dirugikan tetapi juga masyarakat. Aturan tentang retribusi parkir di 

Bandar Lampung perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar 

mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi bisa dipahami oleh masyarakat 

dan tidak ada pihak yang dirugikan. 

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.Melalui 

pembayaran retribusi parkir, pemerintah menjalankan program pelayanan 

masyarakat.Artinya sebagian PAD yang dipergunakan untuk kepentingan 

pelayanan kepada masyarakat bersumber dari retribusi parkir.Oleh karena itu, 

perencanaan merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mempermudah 

alur kegiatan. 

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan 

memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-

sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan 

jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk 

mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Bandar 

Lampung, maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Perusahaan 

Daerah Parkir Bandar Lampung.Perencanaan memegang peranan penting 

dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. 

Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang 

sewajarnya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di 

Bandar Lampung . Perencanaan yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan 

atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun 
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anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sekretaris 

UPT Perparkiran mengatakan bahwa:  

“Tujuan kami dalam pelaksanaan parkir ini dapat mempunyai pengaruh besar 

dimasyarakat, misalnya dalam pemungutan retribusi parkir, masyarakat 

mengetahui bagaimana tata cara pemungutan tersebut. Dalam strategi kami 

untuk mencapai tujuan itu kami menyusun strategi dimana kami akan 

mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna 

parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan 

pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi 

pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di 

lapangan.(wawancara 7 Juli 2017)” 

 

 Ketika ditanyakan tentang hal- hal yang direncanakan dalam 

pemungutan parkir, lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran menjelaskan 

sebagai berikut: 

“Kami setiap tahun selalu menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan 

pemungutan retribusi parkir yang pertama kami menetapkan masyarakat 

pengguna parkir ditepi jalan umum sebagai target retribusi kami, sosialisasi 

pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum kepada pengguna jasa 

parkir,dan evaluasi kerja.(wawancara 7 Juli 2017)” 

Sehubungan dengan kendala yang muncul dalam perencanaan retribusi 

parkir, Sekretaris UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung menyampaikan 

bahwa: 

“Sangat pasti ada kendala dalam melaksanakan perencanaan untuk retribusi 

parkir, terutama dalam menangani parkir liar. (wawancara 7 Juli 2017)” 

 

Parkir liar masih menjadi masalah dalam perparkiran di Bandar 

Lampung, Dalam hal penentuan target retribusi, Sekretaris UPT Perparkiran 

menyatakan bahwa:  
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“Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi parkir terdapat 

langkah berupa kepala UPT perparkiran bersama kepala dinas mengajukan 

usulan target anggaran kepada DPPKA (dinas pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan asset), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD Kota 

Bandar Lampung untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD Kota 

Bandar Lampung. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah 

disetujui dapat direalisasikan. (wawancara 7 Juli 2017)” 

  

Sedangkan ketika ditanya tentang mengapa target pendapatan parkir 

tidak ditingkatkan, Sekretaris UPT Perparkiran mengatakan sebagai berikut: 

“Pendapatan parkir tidak ditingkatkan karena masih ada kendala dalam 

penataan kota yang tidak menyediakan lahan.(wawancara 7 Juli 2017)” 

Tentang target lain dalam perencanaan pendapatan retribusi parkir, 

Sekretaris UPT  Perparkiran menyatakan sebagai berikut : 

“Bahwa selain penentuan target anggaran retribusi parkir, terdapat pula hal 

yang terpenting yaitu penyediaan fasilitas parkir. Adanya fasilitas parkir 

bertujuan sebagai penunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi parkir. 

(wawancara 7 Juli 2017)” 

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perencanaan dalam hal menentukan target, UPT Perparkiran berupaya untuk 

melakukan sosialisasi tentang retribusi parkir dan biaya pembayarannya 

kepada masyarakat.Selain itu juga pada tahap pengawasaan atas pelaksanaan 

pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum khususnya di Jl. Pemuda UPT 

Perparkiran Bandar Lampung berupaya menciptakan masyarakat yang 

mengetahui tentang retribusi parkir. Dengan terciptanya masyarakat yang 

paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, 

diharapkan masyarakat akan membayar retribusi parkir. Dalam hal ini, UPT 
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Perparkiran juga akan meningkatkan pelayanan retribusi parkir agar 

pendapatan dari retribusi parkir juga bisa meningkat. Di sisi lain masih ada 

masyarakat yang merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan 

keadaan,fasilitas, dan pelayanan di Jl. Pemuda. 

Berdasarkan penelitian, target pendapatan telah sesuai dengan yang 

direncanakan.Hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran 

diserahkan kepada pemerintah dan hal ini menjadi pendapatan retribusi jasa 

parkir di Kota Bandar Lampung sehingga dapat menambah dan meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. UPT 

Perparkiran perlu meningkatkan sistem pendataan agar setiap lokasi parkir 

bisa menjadi sumber pendapatan retribusi parkir yang nantinya akan semakin 

meningkatkan PAD. Terutama parkir liar, walau pihak pemerintah sudah 

menyatakan bahwa parkir liar sudah ditindak tegas, namun pemerintah 

khususnya UPT Perparkiran tetap perlu bertindak tegas terhadap hal-hal yang 

memungkinkan terjadi hal yang meresahkan masyarakat akan adanya parkir- 

parkir liar.  

2. Pengorganisasian Pemungutan Retribusi Parkir 

Tahap pengorganisasian dalam pemungutan retribusi parkir yang 

dimaksud indikator pembagian kerja aparat UPT Perparkiran dan juru 

parkir.Mekanisme yang telah ditentukan dalam pemungutan parkir perlu 

untuk dikoordinasikan dengan tepat.Rencana yang baik tanpa 
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pengorganisasian yang tepat dan serius bisa menimbulkan permasalahan- 

permasalahan. 

Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal 

dari kata “Organism”.Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari 

bagian-bagian yang diarahkan ke satu tujuan.Atau suatu susunan yang terdiri 

dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya 

satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan 

kebulatan yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan 

bekerja untuk satu tujuan tertentu. 

“Menurut George R. Terry pengorganisasian adalah penentuan, 

pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap 

kegiatan-kegiatan dari penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi 

keperluan dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan kepada 

setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang 

diharapkan.
102

” 

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa 

yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas 

tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, 

pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses 

susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. 

Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi 
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agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dan dapat dikerjakan 

secara bersama.Hal ini akantercermin pada struktur formal suatu organisasi 

dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.UPT Perparkiran 

Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan retribusi parkir di Jl.Pemuda 

memiliki tahap pengorganisasian. Hal tersebut seperti pernyataan Sekretaris 

UPT Perparkiran sebagai berikut: 

“Dalam tahap pengorganisasian terdapat pembagian kerja sesuai Dengan 

bidangnya masing-masing .(wawancara 7 Juli 2017)” 

 

Pembagian kerja dilakukan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan 

fungsi) tiap bagian di UPT Perparkiran.Pengorganisasian dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan dalam pengelolan retribusi parkir.Tahap pengorganisasi ini 

memiliki dasar atau landasan hukum yang menjadi standar operasional 

prosedur bagi UPT Perparkiran dalam melaksanankan tugas dan fungsinya. 

Seperti yang disampaikan Sekretaris UPT Perparkiran berikut ini: 

“Pada tahap pengorganisasian yang menjadi dasar hukumnya adalah peraturan 

kota Bandar Lampung  nomor 47 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi 

dan tata kerja unit pelaksana teknik (UPT) pada dinas daerah. (wawancara 7 

Juli 2017)” 

Lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran mengatakan bahwa status 

yang dimiliki oleh aparat pengelola parkir dan juru parkir di kota Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut: 

“Petugas pengelola retribusi parkir yaitu aparat UPT perparkiran berstatus 

pegawai negeri sipil (PNS), Petugas juru parkir berstatus tenaga kerja sukarela 

(TKS). (wawancara 7  Juli 2017)” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ada mekanisme 

pengorganisasian yang dilakukan UPT Perparkiran dalam pengelolaan 

retribusi parkir.Pengorganisasian yang dilakukan UPT Perparkiran yaitu 

melakukan pembagian kerja antara pengelola retribusi parkir dan juru parkir. 

Pembagian ini sesuai dengan peraturan kota Bandar Lampung nomor 47 tahun 

2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknik 

(UPT) pada dinas daerah. 

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi diperlukan adanya 

sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan dana retribusi seperti 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi 

pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, 

metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas 

serta sarana dan prasarana penunjang.Ke semua unsur tersebut merupakan 

unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi 

parkir. 

Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan 

memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam 

melakukan tugasnya seharusnya menguasai apa yang dikerjakannya agar 

tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara 

kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang 

dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa 



105 
 

jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak 

kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. 

Seperti yang diungkapkan Sekretaris UPT Perparkiran kota Bandar 

Lampung, pengorganisasian kerja yang ada di UPT Perparkiran berdasarkan 

peraturan daerah yang mengahasilkan pembagian tugas sebagai berikut: 

“Petugas pengelola retribusi parkir yaitu aparat UPT perparkiran berstatus 

pegawai negeri sipil (PNS),Petugas juru parkir berstatus tenaga kerja sukarela 

(TKS). (wawancara 7 Juli 2017)” 

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Informan IV yang merupakan 

Petugas Pos di Jl.Pemuda dia mengatakan:  

“Saya sudah lama bekerja disisi peraturan dari pusat ya seperti ini.Sebagai 

petugas saya hanya menjalankannya sesuai dengan aturan, saya akui memang 

lahan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, namun 

apabila melakukan perubahan untuk daerah ini tentunya tidak instan. 

Mengeluh pun untuk saat ini percuma karena belum ada penataan yang tepat 

untuk lahan parkir yang luas, menurut informasi yang saya dengar ya seperti 

itu.( wawancara 10 Juli 2017).” 

Masih banyak kendala-kendala yangdihadapi oleh mereka sebagai 

petugas parkir, namun pemerintah juga tidakmementingkan bagaimana 

kondisi yang terjadi di daerah ini.Sedangkan dari hasil wawancara terhadap 

Informan V, yang merupakan tukang parkir liar. Dia memberikan tanggapan 

bahwa: 

“Petugas parkir hanya mementingkan pelayanan di saat kendaraan masuk dan 

keluar saja, tanpa memberikan pelayanan yang seharusnya disaat kendaraan 

sudah masuk di Jl.Pemuda.sehingga dibutuhkan petugas yang bisa mengatur 

letak posisi kendaraan di area tersebut, Karena alasan itulah kami menjadi 

petugas parkir bayangan di Jl.Pemuda (wawancara 10 Juli 2017)” 
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Berdasarkan hasil wawancara,penulis menyimpulkan bahwa 

pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran 

kota Bandar Lampung memiliki tahapan pengoranisasi dalam pengelolaan 

retribusi parkir. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir 

dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru 

parkir.Pembagian kerja ini menurut pada peraturan pemerintah daerah nomor 

47 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT. Pada 

tahap ini, UPT kota Bandar Lampung perlumelakukan perubahan untuk 

daerah ini. Karena kalau Mengeluh kepada Penjaga Pos pun untuk saat ini 

percuma karena belum ada penataan yang tepat untuk lahan parkir yang luas, 

tetapi UPT perparkiran telah menjalankan tahap pengorganisasian dalam 

pengelolaan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli 

daerah yang bersumber dari retribusi khususnya retribusi parkir. 

3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir 

Pelaksanaan atau penggerakan di dalam manajemen merupakan fungsi 

yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber 

daya manusia. Penggerakan adalah menggerakkan semua bawahan, agar 

maubekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. 

Masalah penggerakan/pelaksanaan sangat berkaitan dengan manusia 

dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks.Dengan demikian dalam 
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pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan kegiatan yang 

paling sering dilakukan. 

“George R. Terry menerangkan bahwa penggerakkan adalah : merupakan 

membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak 

dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan iklas serta serasi 

dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak 

pimpinan.
103

” 

Penggerakan atau actuating adalah suatu tindakan untuk 

mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai 

sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha 

organisasi.Jadi actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau 

bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.Penggerakan merupakan 

hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar 

bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien 

dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.Di dalam manajemen, penggerakan 

ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga 

menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. 

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh orang-orang 

yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pemungutan retribusi 

parkir. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris UPT Perparkiran sebagai 

berikut: 
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“Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas juru 

parkir yang telah ditunjuk oleh UPT perparkiran sesuai dengan keputusan 

Walikota tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir.(wawancara 7 Juli 

2017” 

Sedangkan yang menjadi subjek atau objek retribusi parkir seperti 

yang disampaikan oleh Sekretaris UPT Perparkiran adalah sebagai berikut: 

“Masyarakat adalah pengguna layanan parkir atau disebut (subjek retribusi) 

sedangkan tempat parkir merupakan objek yang digunakan oleh masyarakat. 

(wawancara 7 Juli 2017)” 

Masyarakat sebagai pengguna layanan parkir atau disebut subjek 

retribusi merupakan pihak yang dikenakan layanan publik.Masyarakat berhak 

mendapatkan layanan publik yang prima dari pemerintah sebagai pemberi 

layanan publik. Layanan prima diberikan salah satunya dengan cara 

menyediakan objek parkir yang memadai dan aman. Memadai dalam arti 

lokasi parkir sesuai dengan kebutuhan (kapasitasnya sesuai dengan kuota 

kebutuhan masyarakat akan tempat parkir). Aman dalam artian tidak 

menimbulkan kecemasan yang berlebihan bagi masyarakat pengguna parkir 

ketika memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir. 

Hal tersebut berdasarkan pernyataan pengguna parkir Informan II 

(M.Fatur) sebagai berikut: 

“Pelaksanaan Pelayanannya belum bisa memberikan kenyamanan kepada 

masyarakat, saya sebagai salah satu masyarakat yang pernah menikmati lahan 

parkir yang ada di Jl.Pemuda kurang setuju dengan peraturan yang dibuat saat 

ini, seharusnya pengelola parkir bisa memberikan ketegasan terhadap petugas-

petugas yang tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Dalam 

pelaksanaan nya pun harus disesuaikan dengan tujuan Peraturan Daerah yang 
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telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah, sehingga pasal yang ada tidak hanya 

berbunyi namun dapat terlaksana.(wawancara 10 Juli 2017)” 

Masyarakat yang masih merasakan ketidaknyaman dari pelaksanaan 

pelayanan yang ada di Jl,Pemuda seharusnya pengelola parkir bisa 

memberikan ketegasan terhadap petugas-petugas yang tidak maksimal dalam 

melakukan pekerjaannya. Dalam pelaksanaan nya pun harus disesuaikan 

dengan tujuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Daerah, sehingga pasal yang ada tidak hanya berbunyi namun dapat 

terlaksana.ketika memarkirkankendaraannya di lokasi parkir merupakan salah 

satu indikasi kurangnyatingkat keamanan di lokasi parkir, sehingga 

pemerintah sebagai pihak yangturut bertanggung jawab perlu memerhatikan 

kondisi tersebut agarkepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap terjaga.  

Selain faktor keamanan dan kenyaman lokasi parkir, layanan parkir 

juga berkaitan dengan keramahan dan kecekatan kerja dari juru parkir. Dalam 

hal ini peneliti menanyakan kepala Sekretaris UPT tentang petugas yang tidak 

mematuhi peraturan disaat melakukan pemungutan retribusi parkir sebagai 

berikut: 

“Mungkin ada saja petugas yang tidak memenuhi aturan perparkiran, 

khususnya di Jl.Pemuda tetapi aparat kami sudah berusaha memberikan 

pengarahan setiap bulannya sesuai dengan agenda kerja yang ada. (wawancara 

7 Juli 2017)” 

Lebih lanjut Sekretaris UPT Perparkiran manyatakan bahwa peraturan 

perparkiran yang sering tidak dipenuhi petugas adalah seragam dan besarnya 
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biaya parkir.Masih ada petugas parkir yang tidak rajin memakai seragam 

parkir dan masih ada petugas parkir yang tidak memberikan uang kembali 

ketika pengguna layanan parkir membayar parkir melibihi biaya yang telah 

ditetapkan.seorang pedagang sekaligus pengguna jasa parkir.diketahui bahwa 

pambayaran tiket parkir tidak hanya di pos keluarnya kendaraan, tetapi setiap 

konsumen parkir yang memarkirkan kendaraan pun akan dipungut biaya 

kembali oleh tukang parkir liar di areal perparkiran.Hal tersebut berdasarkan 

pernyataan pengguna parkir Informan III (Wendy) sebagai berikut: 

“Meskipun pengendara telah mengantongi tiket parkir dari petugas boks e-

parking, juru parkir tetap menagih pungutan parkir. Padahal, telah terdata 

dalam aturan, yaitu Jl.Pemuda untuk  motor dikenakan biaya Rp1.500/satu 

jam., mobil Rp2.500/1 jam pertama. Untuk  motor, per jam berikutnya akan 

dikenakan biaya tambahan Rp1.000,mobil untuk satu jam berikutnya 

dikenakan Rp1.500. Tidak itu saja, juru parkir akan berdiri mematung atau 

bertahan dalam duduknya jika pengendara tidak memberikan tambahan uang 

parkir. Sehingga banyak pengendara yang mengatur posisi parkir masing-

masing.Pengendara juga secara mandiri mengeluarkan kendaraan di areal 

parkir.Saat ini jumlah juru parkir sangat berlebihan.Menurut standar, 

dibutuhkan setidaknya 5 juru parkir di jalan tersebut, sedangkan saat ini juru 

parkir mencapai 10 orang. Hal itu dilakukan untuk mempermudah koordinasi 

agar mencegah kebocoran PAD.(wawancara 10 Juli 2017)” 

 

Selanjutnya berkaitan dengan kesesuaian tarif parkir yang dipungut 

oleh juru parkir, Sekretaris UPT menyatakan sebagai berikut : 

“Tarif pemungutan yang dilakukan oleh juru parkir sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada, hanya saja memang diakui aparat UPT perparkiran 

terkadang masyarakat memberikan biaya parkir lebih dari tarif jenis 

kendaraan yang telah ditetapakan ,dan tidak dikembalikan kepada pengguna 

jasa (masyarakat) sesuai tarif yang ada. Hal tersebut disebabkan petugas juru 
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parkir tidak digaji oleh pemerintah dan hanya mengandalkan kelebihan dari 

hasil pemungutan.(wawancara 7 Juli 2017”) 

Tarif parkir sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 2000,- 

untuk tarif Sedan, Jeep, Mini Bus,Pick up, dan sejenisnya, Rp. 3000,- untuk 

tarif Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box, Rp. 4000,- untuk tarif Bus, Truk 

dan Sejenisnya, Rp. 6000,- untuk tarif Truk Gandeng, Trailer Kontainer dan 

Alat Besar Lainnya, Rp. 1000,- untuk tariff sepeda motor.  Biaya parkir setiap 

orang terkadang tidak sama. Ada masyarakat yang membayar uang parkir 

melebihi tarif yang sudah ditentukan, ada juga juru parkir yang tidak 

mengembalikan sisa uang parkir ke pengguna parkir.Hal tersebut karena juru 

parkir ternyata tidak mendapat gaji dari pemerintah sehingga mengandalakan 

kelebihan dari pungutan parkir. Kesesuaian dasar hukum dengan prosedur 

yang ada dalam pelaksanaan layanan jasa parkir seperti yang diungkapkan 

oleh Sekretaris UPT Perparkiran: 

“Dasar hukum yang dimiliki memang sudah sesuai, oleh karena itu aparat 

UPT perparkiran dan juru parkir hanya melaksanakan kegiatan pemungutan 

dengan mengacu pada peraturan yang ada. (wawancara 7 Juli 2017)” 

Penggunaan karcis sebagai kartu parkir masih terlaksana dengan 

baik.Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir di lokasi parkir 

mendapatkan kartu parkir ketika hendak memarkirkan kendaraannya di lokasi 

parkir.Namun ada yang menjadi beban bagi juru parkir ketika bekerja, yaitu 

terkait pendapatan yang mereka terima dengan tanggang jawab yang harus 

mereka pikul ketika menjaga kendaraan masyarakat yang memarkirkan 
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kendaraannya di lokasi parkir. Hal ini seperti yang diungkapkan juru parkir 

Informan IV (Hartono Sucipto) sebagai berikut: 

“Khusus untuk karcis parkiran, di Jl. Pemuda  sudah menggunakan karcis 

ketika menggunakan jasa parkir di lokasi ini, (wawancara 7 Juli 2017)” 

 

Senada dengan penuturan Nazhifah, menurut M.Fatur selaku 

pengguna parkir juga mengatakan bahwa: 

“Untuk di Jl.Pemuda, petugas parkir sudah menggunakan kelengkapan 

seragam parkir,ketersediaan karcis parkir sudah ada  (wawancara 10 Juli 

2017)” 

Terkait tanggung jawab yang harus dipikul oleh juru parkir, 

selayaknya juruparkir mendapatkan pendapatan yang cukup juga fasilitas 

dalam bekerja.Fasilitas yang sudah diberikan kepada subjek retribusi 

parkir/juru parkir(Sarni) terkait pelaksanaan perparkiran: 

“Fasilitas yang sudah diberikan seperti tanda pengenal, rompi juru parkir, dan 

peluit. (wawancara 7 Juli 2017)” 

 

Terkait kelengkapan petugas parkir juga telah diatur dalam peraturan 

daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum, yaitu: 

a. Petugas parkir di tepi jalan umum wajib mengenakan kelengkapan 

berupa pakaian seragam dan perlengkapan lainnya yang sudah 

ditentukan oleh Dinas Perhubungan 

b. Pakaian seragam dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud 

ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengelola 

c. Kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. 
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Terkait kelengkapan atribut juru parkir ketika menjalankan tugasnya, 

menurut penuturan pengguna parkir Informan I  adalah sebagai berikut: 

“Khusus untuk atribut parkir, sebagaian besar petugas tidak menggunakan 

atribut petugas parkir sehingga terkadang pengguna jasa parkir tidak bisa 

menenali petugas parkir yang resmi. (wawancara 10 Juli 2017)” 

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.Sebagai 

sumber pendapatan bagi kas negara, pentingnya pembayaran parkir harus 

diketahui oleh pengguna parkir. Pemahaman para pengguna parkir tentang 

keharusan membayar parkir ketika mereka memarkirkan kendaraannya di 

jalan umum menurut Sekretaris UPT Perparkiran yaitu: 

“Ya sudah pasti mereka mengetahui misalkan mereka tidak mengetahui pasti 

mereka akan bertanya pada juru parkir . (wawancara 7 Juli 2017”)  

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Informan II diperoleh data 

sebagai berikut: 

“Selama saya menggunakan jasa parkir, setiap parkir saya mengeluarkan 

biaya Rp. 1.500,tetapi saya harus membayarkan lagi kepada petugas parkir 

bayangan Rp. 2.000 tapi saya tidak tahu tarif tersebut sudah sesuai dengan 

ketentuan secara resmi atau tidak. (wawancara 10 Juli 2017)” 

Biaya parkir yang dibayarkan pengguna parkir tidak sesuai dengan 

yang diatur dalam peraturan Walikota.Hal ini menunjukan adanya 

pelanggaran.Pelaksanaan pemungutan parkir sejak diberlakukannya perda 

menurut Sekretaris UPT Perparkiran sebagai berikut: 

“Pelaksanaan parkir tetap berjalan lancar karena sistemnya sudah jelas 

didalam peraturan kabupaten dimana para pengguna parkir wajib membayar 

parkir seperti yang telah ditentukan didalam perda. (wawancara 7 Juli 2017)” 
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Menurut penuturan juru parkir informan IV, terkait tarif parkir tidak 

semua pengguna parkir yang memberikan biaya parkirnya, menurut Sarni 

sebagai berikut: 

“Banyak juga yang tidak bayar parkir, ada yang tidak bayar seperti anggota 

polisi, TNI, ada juga yang kenal/teman yang tidak bayar dan ada tidak sampe 

hati juga. (wawancara 7 Juli 2017)” 

Selain itu, pengguna parkir Informan I juga memberikan komentarnya 

terkait tarif parkir, yaitu: 

“Menurut saya pemungutan retribusi parkir memang ada penjelasan khusus 

tantang berapa tarif yang harus dikeluarkan selama proses penggunaan jasa 

parkir,tetapi disana ada tulisan tidak ada pembayaran parkir ganda. 

(wawancara 10 Juli 2017)” 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan atau penggerakan (actuating) pengelolaan retribusi parkir di 

Bandar Lampung adalah memperhatikan mekanisme pelaksanaan demi 

terciptanya pengelolaan retribusi parkir yang maksimal. Dari segi pemungutan 

parkir petugas retribusi parkir adalah juru parkir yang telah ditunjuk oleh UPT 

Perparkiran sesuai dengan keputusan Walikota tentang daftar nama dan 

pembantu tugas parkir. Subjek parkir atau masyarakat pengguna layanan 

parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali 

menggunakan layanan parkir.Mereka membayar tarif parkir berdasarkan biaya 

yang umum dikeluarkan oleh pengguna parkir. Secara umum pula, banyak 

masyarakat pengguna parkir yang tidak mengetahui tarif parkir yang sudah 

diatur pemerintah sehingga biaya parkir sering berbeda- beda dan ada juga 
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masyarakat yang pernah menikmati lahan parkir yang ada di Jl.Pemuda 

kurang setuju dengan peraturan yang dibuat saat ini, seharusnya pengelola 

parkir bisa memberikan ketegasan terhadap petugas-petugas yang tidak 

maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Terkadang tarif parkir yang 

diminta oleh juru parkir juga berbeda dan jika ada yang membayar tarif parkir 

dengan uang lebih biasanya tidak diberi uang kembalian hal ini menyesuaikan 

dengan kerelaan dari pengguna parkir. Juru parkir melakukan hal tersebut 

karena juru parkir tidaklah mendapatkan gaji dari pemerintah, tetapi dari 

kelebihan dana yang didapat dari pembayaran jasa parkir dan bahkan ada juga 

yang tidak membayar parkir dan juga ada bayaran parkir ganda yang 

masyarakat bayarkan kepada petugas parkir bayangan . 

Permasalahan layanan parkir ada pada tingkat keamanan dan fasilitas 

parkir.Dari segi keamanan masyarakat pengguna parkir masih memiliki 

kekhawatiran ketika meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir.Untuk 

mengatasi permasalahan keamanan ini, pemerintah perlu membuat formulasi 

untuk menciptakan keamanan parkir.Area parkir juga turut menentukan 

keamanan lokasi parkir begitu pula dengan personaliti juru parkirnya. 

Pemungutan retribusi masih mengalami beberapa kendala yaitu masih 

adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam pemungutan biaya 

parkir padahal menurut pengakuan pihak UPT Perparkiran sudah berusaha 

memberikan pengarahan tentang pemungutan retribusi tersebut.Tentang 

pemungutan parkir ini, UPT Perparkiran dan juru parkir hanya melaksanakan 
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kegiatan pemungutan dengan mengacu pada peraturan yang ada. Tata cara 

pemungutan ini mengacu pada peraturan nomor 83 tahun 2011 tentang 

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

Layanan parkir dari segi karcis parkir. Menurut pengakuan pengguna 

parkir, di Jl. Pemuda di  lokasi parkir di kota Bandar Lampung sudah 

menyediakan karcis parkir. Hal ini membuat pengguna parkir tidak terlalu 

cemas ketika memarkirkan kendaraannya.Selain itu pula. Tanpa adanya 

karcis, perhitungan pendapatan parkir juga akan sulit mendapatakan data yang 

valid. Tentang kelengkapan seragam petugas parkir terkadang juga masih ada 

yang tidak menggunakan seragam parkir sehingga pengguna parkir sering 

mengalami kesulitan untuk membedakan mana petugas parkir yang resmi dan 

tidak resmi. 

Secara umum dari hasil penelitian dari segi pelaksanaan pengelolaan 

retribusi parkir oleh UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung sudah mengacu 

pada aturan yang telah ditetapkan Walikota Bandar Lampung, namaun dalam 

pelaksanaan teknisnya masih terdapat beberapa kendala dan kendala tersebut 

perlu untuk disikapi oleh pemerintah daerah terutama UPT Perparkiran karena 

hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatanan pendapatan asli daerah. 

Layanan publik pada umumnya adalah tentang kepuasan masyarakat dan 

pelayanan yang prima dari petugas pemberi layanan publik. 

4. Pengawasan/ Pengendalian Pemungutan Retribusi Parkir 
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Fungsi manajemen yang keempat yaitu pengawasan 

(controlling).Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan 

oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil 

aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan 

disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. 

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang 

sangat penting. 

“Menurut G. R. Terry merumuskan pengawasan atau pengendalian sebagai 

proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang 

dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu 

melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan 

rencana, yaitu selaras dengan panduan.” 

 

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting 

dalam upaya meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan 

retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai 

langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah 

sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka 

ketimpanganketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan 

retribusi parkir bisa diminimalisir. 

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar 

Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menghindari menekan 

seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan 
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lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir 

di Jl.Pemuda tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan 

dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas 

yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir. Dengan pengawasan yang 

baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung 

keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal 

mungkin. 

Tolak ukur untuk membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi 

organic manajemen adalah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan 

merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih 

menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, 

pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh 

semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak 

hingga manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-

kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional. 

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan 

manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila 

pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang 

sedang dijalankan.Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan 
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dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan 

oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan. 

Dari segi pengawasan, pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandar 

Lampung menurut penuturan Sekretaris UPT Perparkiran adalah sebagai 

berikut: 

“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat UPT perparkiran adalah setiap hari 

sesuai dengan jam kerja pegawai negeri sipil (PNS). (wawancara 7 Juli 2017)” 

Sedangkan berdasarkan penuturan juru parkir Informan IV adalah 

sebagai berikut: 

“Pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT tidak secara rutin dilakukan 

setiap hari tetapi 6 bulan.itu pasti ada pengawasan selain itu kalau ada laporan 

dicek lagi.(wawancara 10 Juli 2017)” 

Pengawasan parkir sering mengalami ketidakrutinan kegiatan 

pengawasan,hal ini menurut Sekretaris UPT Perparkiran adalah sebagai 

berikut: 

“Ketidakrutinan petugas UPT perparkiran karena kurangnya petugas/personil 

dibidang perparkiran banyak tugas administrasi yang dilakukan dikantor dinas 

perhubungan. (wawancara 7 Juli 2017)” 

Kegiatan pengawasan retribusi parkir yang dilakukan UPT 

Perparkiranmenurut Sekretaris UPT Perparkiran adalah mencakup hal- hal 

sebagaiberikut: 

“Pengaturan, penertipan dan pengendalian parkir. (wawancara 7 Juli 2017)” 

Berdasarkan hasil wawancara, UPT Perparkiran sudah menjalankan 

proses pengawasan retribusi parkir, pengawasan dilakukan setiap hari kerja 
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oleh petugas parkir yang merupakan pegawai pemerintah daerah namun dalam 

pelaksanaannya petugas parkir terkadang tidak melakukan pengawasan secara 

rutin bahkan terkadang hanya 6 bulan sekali. Petugas parkir lebih bekerja 

pada kegiatan pemungutan retribusi parkir.Hal ini bisa dijadikan sebagai 

penyebab masih belum tertibnya pengelolaan parkir sepertiu keamanan dan 

kelengkapan atribut juru parkir. Kegiatan penertiban juga akan berpengaruh 

terhadap pengontrolan retribusi parkir yaitu berkaitan dengan lahan-lahan 

parkir yang harus membayarakan retribusi parkirnya ke pemerintah 

D. Pandangan ekonomi Islam taentang Pengelolaan Retribusi Parkir di 

Jalan Pemuda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa 

pengelolaaan retribusi parkir di Jl.Pemuda belum baik karena belum 

menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masih banyak keluhan dari 

masyarakat pengguna parkir berpendapat kurang dalam pengelolaan di Jl.Pemuda, 

baik dilihat dari segi penyediaan lahan,fasilitas dan pelayanan. Padahal Islam 

menganjurkan segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur 

disegala bentuk bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan 

segala sesuatu tidak diperbolehkan dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai 

agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi 

masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak 

mengetahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. 
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Adapun prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang wajib diterapkan dalam 

Pengelolaan retribusi parkir, antara lain : 

1. Khalifah 

Prinsip Ekonomi Islam Khalifah, Pemerintah sebagai pemimpin suatu wilayah 

harus bertanggung jawab akan semua yang ada. Selain itu pemerintahan harus 

dekat dan dicintai rakyatnya sehingga keluhan-keluhan rakyat akan didengar 

dengan mudah. Konsep Islam tentang pemimpin adalah konsep melayani dan 

menyangga tanggung jawab.Karena bahwasanya pemerintah beserta kekuasanya 

serta kekayannya adalah karunia Allah bagi kaum muslimin. Dalam hal ini 

konsep ekonomi islam, memadukan antara kemaslahatan individu dan maslahat 

umum. Dengan itu pemerintah mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah 

untuk mencapai keseimbangan dan keadilan masyarakat.Pempimpin yang ada di 

Jl.Pemuda adalah UPTD Perparkiran yang diharapkan mampu mengelola retribusi 

parkir agar terciptanyanya kenyamaanan antara sarana dan prasarana yang terjadi 

di lapangan. 

. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukakan 

oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.Dalam ekonomi Islam 

pengelolaan Retribusi parkir yang baik harus memperhatikan dan 

mempertimbangan hal-hal sebagai berikut diantaranya, Rukun dan Syarat Al-

Ijarah Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa rukun al-ijarah hanya satu, 
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yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa 

menyewa). Akan tetapi, jumhur mulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu 

ada empat: 

a. Orang yang berakal 

b. Sewa/imbalan 

c. Manfaat 

d. Shigat (ijab dan qabul)
104

 

Dari serentetan masalah lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung 

salah satu di antaranya adalah masalah fasilitas parkir.Masalah perparkiran sendiri 

memang menjadi salah satu penyebab kemacetan dan ketidak tertiban di Kota 

Bandar Lampung.Banyak masalah kompleks yang timbul dari parkir.Beberapa 

masalah tersebut adalah penataan parkir yang kurang teratur, parkir di badan 

jalan, parkir di trotoar, perbedaan biaya parkir di setiap lokasi parkir, parkir liar, 

dan lain-lain. 

2. Adil 

Prinsip Ekonomi Islam adil, di Jl.Pemuda seringkali ditemuinya juru parkir 

liar yang. Lahan perpakiran yang memiliki potensi dimanfaatkan oleh oknum 

yang tidak bertanggung  jawab untuk meraup keuntungan. Mereka belum tentu 

berguna dalam membantu memarkirkan kendaraan. Selain itu ada suatu jual beli 

lahan parkir secara ilegal, padahal lahan potensi itu merupakan hak Pemerintah 

daerah kota Bandar Lampung. Banyak preman yang menjadi pelaku dibalik itu 

                                                             
104

H. Nasrun Haroen, MA, Fiqih Muammalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.231 



123 
 

semua.Sehingga kejadian keributan masalah parkir berujung dengan kejadian 

tragis antara pihak UPT Perparkiran dan oknum preman.Tentunya fungsi dan 

tanggung jawab pemerintah mengurusi masalah parkir perlu 

dipertanyakan.Padahal aturan-aturan yang dibuat Pemerintah Daerah tetap saja 

tidak terlaksana dengan semestinya.Tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan 

bertahan, jika tidak ada orang dari pihak yang berwenang memberikan kebebasan 

bagi juru-juru parkir liar tersebut.Jadi seharusnya UPTD parkir harus bersikap 

adil apabila memang sudah mengetahui ada kecurangan yang terjadi di lapangan 

UPTD parkir harus bertindak tegas dan memberikan sanksi bagi mereka. 

3. Bertanggung Jawab 

Pemerintah kota Bandar Lampung dalam hal ini Perusahaan Daerah parkir 

diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Jika 

retribusi parkir dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab melalui 

penegakkan sistem dan prosedur-prosedur dan pembangunan perangkat yang 

dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah, 

Hal ini semakin terlihat bahwa retribusi parkir mendukung dan memiliki peran 

sangat baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung 

Prakter Parkir di Jl.Pemuda Hal ini seperti yang diungkapkan juru parkir 

Informan IV (Hartono Sucipto) sebagai berikut: 

“Khusus untuk karcis parkiran, di Jl. Pemuda  sudah menggunakan karcis 

ketika menggunakan jasa parkir di lokasi ini, (wawancara 7 Juli 2017)” 
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Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, 

dan manfaat termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukun-rukunnya
105

.Secara 

umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mestilah 

orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala 

perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 

Dalam lapangan ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam 

lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, 

sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang suatu perbuatan yang 

sah karena sudah menggunakan akad yang sah dengan menggunakan karcis itu 

bertanda adanya ijab dan qabul di awal dalam pelaksanaannya itu bertanda 

pemilik kendaraan yang memerlukan tenaga juru parkir untuk penjagaan atas 

kendaraannya.  

Manfaat keberadaan perparkiran bisa dirasakan para pengguna jasa ketika 

pengendara sudah membayar dan memegang karcis masuk area 

perparkiran.Dalam  paparkan latar belakang pemberlakuan tarif parkir secara 

progressif oleh pengelola jasa perparkiran di Jalan Pemuda, yakni sebagai upaya 

untuk mengendalikan penyediaan ruang parkir yang sangat minim kapasitasnya 

sehingga pada saat jam puncak menimbulkan permasalahan karena kapasitas jalan 

juga menjadi berkurang dengan adanya aktifitas para pengunjung.  
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Pihak dari pengelola parkir (juru parkir) berhak mendapatkan ongkos 

(upah). Penjelasan ongkos (upah) harus jelas dan tegas, sehingga tidak terjadi 

kericuhan pada waktu pekerjaan sudah selesai, baik dia kawan maupun orang lain. 

Perlu diperhatikan, agar tidak menyalah gunakan pengelolaan praktek parkir 

maka setelah juru parkir menerima upahnya, jangan juru parkir melakukan 

kecurangan akan tarif yang sebenarnya. 

Oleh karena itu kedua belah pihak harus sepakat dan terdapat kerelaan dari 

masing-masing pihak dalam melakukan transaksi.Dalam Islam membolehkan 

menyewakan tanah disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu 

berbentuk tanaman, tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksud akan 

digunakan untuk pertanian maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah 

tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, 

yang dia hendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Ijarah dinyatakan 

Fasid (tidak sah).Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk 

upah mengupah itu meupakan muammalah yang telah disyari’atkan dalam 

Islam.Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan yang 

ditetapkan Islam.
106

 

4. Tauhid  

Prinsip Ekonomi Islam Tauhid, Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT 

yang terdapat dalam QS. An-Nisa  ayat 29 yang berbunyi: 
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وَن ِِتَاَرة   ُك ْن َت َلَّ َأ ِل ِإ اِط َب اْل ْم ِب ُك َن  ْ ي  َ ْم ب ُك َواَل ْم وا َأ ُل ُك ْأ وا ََل َت ُن يَن آَم ا الَِّذ ي َُّه ا َأ  َي

ا يم  ْم َرِح ُك اَن ِب نَّ اللََّه َك ۚ   ِإ ْم  ُك َس ُف  ْ ن وا َأ ُل  ُ ت ْق  َ ۚ   َوََل ت ْم  نْ ُك َراٍض ِم  َ ْن ت  َع

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. An-Nisa : 29) 

Seperti saat seperti zaman sekarang ini memang bermacam-macam profesi 

dilakukan oleh seseorang guna mencukupi kebutuhan hidupnya.Salah satunya 

adalah menjadi juru parkir seperti yang dilakukan oleh juru parkir bayangan di 

Jl.Pemuda. 

Terkait dengan tarif dalam peraturan daerah, mungkin ketika membayar di e-

parking sudah ada tarif yang tertera sesuai kesepakatan dan ketika membayar 

ongkos parkir kepada petugas parkir bayangan tidak ada kesepakatan mengenai 

ongkos parkir, tidak pula ditandai dengan pemberian karcis resmi oleh petugas 

parkir liar dan tidak adanya penerimaan karcis resmi oleh penyewa lahan parkir. 

Jika dianalisis dari sebuah transaksi sewa menyewa, pembebanan ongkos belum 

dikatakan sah secara islam. Adapun adanya juru parkir liar tidak sesuai dengan 

Perda dalam membebankan tarif parkir kepada penyewa lahan parkir karena 

bertujuan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih.Ayat diatas menjelaskan 

bahwa hendaknya manusia dalam mencari harta tidaklah mencurangi, 

mendzolimi, dan merugikan orang lain dalam ayat tersebut manusia di tuntun 

untuk mencari harta dengan jalan yang halal . Pada dasarnya pengelolaan retribusi 
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parkir di Jl.Pemuda masih belum sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, 

karena masih terdapat tindakan  dzalim, karena sistem pengelolaannya tidak di 

laksanakan dan tidak di tujukan untuk kemakmuran manusia dan hanya ditujukan 

untuk mencari keuntungan semata. 

Seperti halnya dengan pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah 

merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan 

yang telah dibuat oleh pemerintah daerah senri. Seperti dijelaskan dalam Kitab 

Suci Al-Qur‟an Allah SWT berfirman dalam surat-At-Taubah ayat 29 : 

 ٍَ ٌَ ِدي ُ َوَزُسىنُهُ وَ ََل يَِديُُى َو َّللاَّ ٌَ َيا َحسَّ ُيى ِ َوََل بِاْنيَْىِو اْْلِخِس َوََل يَُحسِّ ٌَ بِاَّللَّ ٍَ ََل يُْؤِيُُى قَاتِهُىا انَِّري

 ٌَ ٍْ يٍَد َوهُْى َصاِغُسو ٍَ أُوتُىااْنِكتَاَب َحتَّٰى يُْعطُىا اْنِجْزيَتَ َع ٍَ  انَِّري  اْنَحقِّ ِي

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 

keadaan tunduk” .
107

 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan 

utamanyaadalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak 

mencukupi untukmembiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu 

tidak dibiayai,maka akan timbul kema daratan. Sedangkan mencegah 
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kemudaratan adalah suatukewajiban.Prinsip Ekonomi Islam yang ketiga 

bertanggung jawab dari hasil wawancara terhadap Informan V,  Dia memberikan 

tanggapan bahwa: 

“Petugas parkir hanya mementingkan pelayanan di saat kendaraan masuk dan 

keluar saja, tanpa memberikan pelayanan yang seharusnya disaat kendaraan sudah 

masuk di Jl.Pemuda.sehingga dibutuhkan petugas yang bisa mengatur letak posisi 

kendaraan d area tersebut.( wawancara 10 Juli 2017)” 

Berdasarkan uraian analisis diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan 

tanggung jawabdi Jl. belum sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam. Disisi lain 

pengelolayang sudah diberi tanggung jawab cenderung mengabaikankan keluhan-

keluhan yang dihadapi pedagang banyak masyarakat yang mengeluh. Penyebab 

pengelolaan di Jl. yang prosesnya tidak dilakukan secara tegas, rapi, benar, teratur 

dan tertib dalam setiap pekerjaannya.  

Dengan demikian, pemerintah dan seluruh perangkatnya dalam 

mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan, aparat 

pemerintah tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu 

pertimbangan saja melainkan harus dengan berbagi pertimbangan yang 

matang.Berkaitan dengan aset-aset negara, pemerintah berkewajiban untuk 

mengelola aset tersebut secara maksimal, menjaganya dengan baik dan 

mengalokasikannya secara tepat dan terarah demi kemaslahatan bersama-sama. 

5. Kemaslahatan  
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Prinsip Ekonomi Islam yang keempat Kemaslahatan, mengenai parkir 

yang merupakan aset negara yang diserahkan pengelolaanya kepada 

perseorangan, para ulama‟ madzhab hanafiyah berpendapat bahwasannya 

pengelolaan tersebut hasilnya harus dimasukkan ke baitul mal , karena merupakan 

aset negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam ushul fiqh terdapat 

prinsip al-mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyari‟atkan oleh syar‟i 

dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang 

membenarkan atau menyalahkan.Berdasarkan pengertian tersebut diatas, 

pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan 

untuk mencari kemaslahatan manusia. 

Dapat kita lihat bahwa angka kemiskinan di Provinsi Lampung setiap 

tahunnya berkurang, dan angka tingkat pengangguran mengalami pengurangan 

dari tahun 2014 sampai 2016. 
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Gambar 2.1 

Tingkat Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional, 

September 2011-September 2016 

 

 

Gambar 2.2 

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan 

Nasional, Februari 2014 - Agustus 2016 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam merealisasikan 

Pendapatan Asli daerah sudah baik dan sesuai dengan ajaran Islam karena 

digunakan untuk kesejahteraan, karena dalam Islam hasil dari pendapatan Negara 
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haruslah merata dan dirasakan semua lapisan masyarakat dan menjamin 

kemaslahatan masyarakatnya serta meningkatkan taraf hidup rakyatnya dan 

memperbaikan atau membangun infrastruktur yang memadai. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggaris bawahi, bahwasannya 

kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat 

penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk 

kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan korupsi 

dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. 

E. Pandangan Ekonomi Islam tentang upaya pemerintah dalam 

mengurangi praktek parkir liar 

Dalam hal yang berkaitan dengan upaya pemerintah Kota Bandar 

Lampung dalam mengurangi praktek parkir liar ditinjau dari Pandangan ekonomi 

islam. Dari sinilah peneliti melihat bahwa dalam mengurangi praktek parkir liar 

ini memiliki nuansa keagamaan seperti yang terdapat di dalam aspek muamalah 

sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial,budaya dan sosial ekonomi. 

Upaya yang akan pemerintah daerah lakukan dalam upaya mengurangi 

praktek parkir liar diantaranya : 

1. Mengadakan Pembinaan Dan Kami Ajak Untuk Menjadi Juru Parkir Yang 

Resmi Dan Mendapatkan SPT (Surat Perintah Tugas) Dan Mereka Harus 

Mengikuti Aturan Yang Sesuai Dengan PERDA.  

Melalui pembinaan ini diharapkan dapat mendorong para petugas 

parkir liar dapat mendorong dan mampu mengasilkan tim parkir yang yang 
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terlatih dan juga bisa memberikan pengaruh positif bagi masyarakat pengguna 

parkir karena mereka akan merasakan kualitas pelayanan,kenyamanan di saat 

parkir kepada petugas yang memang resmi. 

2. Mengadakan Sosialisasi Tentang Perpakiran Terhadap Masyarakat Agar 

Mereka Juga Bisa Membedakan Petugas Resmi Dan Tidak Resmi. 

Secara umum sosialisasi dapat diartikan sebagai proses dimana 

manusia mempelajari peraturan maupun norma-norma yang berlaku pada 

masyarakat tempat tinggal sehingga nantinya dalam melakukan penanya 

sebagai anggota masyarakat tersebut. Sosialisasi erat kaitannya dengan 

pengenalan adat istiadat serta budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. 

Menurut abi Kayis Al-Mahdawy bagi seorang muslim pengertian sosialisasi 

dalam islam disarankan agar proses sosialisasi dalam islam disarankan agar 

proses sosialisasi dalam masyarakat mengacu pada aturan-aturan agama 

dalam melaksanakan tugasnya. Jadi tugas yang diberikan oleh pemerintah 

kepada petugas resmi harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan  

mereka harus bisa menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan agar 

masyarakat juga bisa merasakan tercipta koordinasi yang harminis dengan 

instansi terkait serta mendorong terciptanya peningkatan pendapat asli daerah. 

3. Menindak Tegas Terhadap Petugas Parkir Liar Dan Prektek Parkir Liar Di 

Bahu Jalan Yang Dibantu Oleh Satpol PP Untuk Menegakkan PERDA 

Serta Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Garis Sempadan 

Bangunan Tidak Ada Yang Boleh Memakan Badan Jalan. 
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Secara umum ketegasan merupakan sebuah sikap terhadap sesuatu hal 

yang tidak ragu lagi dan penuh pertimbangan (telah dipikirkan dengan 

matang) dengan resiko yang akan diperoleh. Bertindak tegas memiliki tujuan 

agar para petugas parkir liar bisaberkurang  dan juga pemerintah harus bisa 

mengupayakan penegakkan hukum yang tegas untuk mengurangi 

premanisme. Premanisme terjadi dikarenakan kurangnya ketegasan dan aturan 

yang ada.Mereka merasa dibutuhkan dan dapat bertindak sewenangnya 

dikarenakan aturan yang kurang tegas. Sesuai dengan Qur‟an surat At-Tahrim 

ayat 9 :  

ْظ عَ  ُل يَن َواْغ ِق اِف َن ُم ْل اَر َوا فَّ ُك ِد اْل اِه يُّ َج ا النَِّب َه ي ُّ ا َأ ْم َي ِه ْي مْ  ۗ  َل َواُه ْأ  َوَم

نَُّم   َه يرُ  ۗ  َج ِص َم ْل َس ا ْئ  َوِب

Artinya :“Hai Nabi, Berjihadlah (perangilah) orang-orang kafir dan orang-

orang munafiq itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka 

ialah neraka Jahannam.Dan itulah tempat kembali yang seburuk-

seburuknya”.  

4. Melakukan Penigkatkan Mekanisme Perparkiran Oleh Petugas Resmi 

Untuk Mengurangi Campur Tangan Petugas Parkir Liar. 

Melakukan peningkatan tujuan supaya memberikan pelayanan  untuk 

mewujudkan pelayanan jasayang tertib, teratur, aman dan nyaman, maka 

diperlukan peningkatan tersebut karena dalam Islamsesuatu harus dilakukan 

secara rapi, benar, tertib dan teratur disegala bentuk bidangnya, proses-
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prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatu tidak 

diperbolehkan dilakukan secara asal-asalan. Kita semua berharap agar kualitas 

pelayanan jasa perhubungan berkualitas. Peningkatan kinerja aparatur dalam 

menertiban perparkiran sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan jasa perhubungan dapat tertangani dengan baik.  

5. Melakukan Pendataan Ulang Dan Pembenahan Peningkatan Kinerja 

Aparatur Yang Ada Dilapangan Dalam Menertiban Perparkiran Agar 

Petugas Parkir Resmi Bekerja Sesuai Dengan PERDA Tentang 

Pengelolaan Parkir. 

Pendataan ulang dan pembenahan dilakukan dengan tujuan agar 

petugas parkir resmi yang memang bertanggung jawab dilapangan memang 

bekerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan dilapangan.Upaya 

tersebut dilakukan supaya tidak terjadi adanya kesalahan data yang diterima 

oleh pemerintah dan tidak adanya masyarakat yang mengeluh lagi dengan 

pelayanan yang lebih dirasakan dalam mengatur tata letak adalah dari petugas 

tidak resmi disbanding dengan petugas yang memeng diberi tanggung jawab. 

Seperti dalam salah satu surat an-nisa ayat 58 : 

وا اْْلََياإ ٌْ تَُؤدُّ َ يَأُْيُسُكْى أَ ٌَّ َّللاَّ ِۚ ٌَّ ىا بِاْنَعْدِل إِ ًُ ٌْ تَْحُك ٍَ انَُّاِس أَ تُْى بَْي ًْ ََاِث إِنَى أَْههِهَا َوإَِذا َحَك

يًعا بَِصيًسا ًِ ٌَ َس َ َكا ٌَّ َّللاَّ ا يَِعظُُكْى بِِه إِ ًَّ َ َِِع  َّللاَّ

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
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di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 

Ayat diatas jelas bahwa memberikan amanat dan hak kepada yang 

berhak serta menghukum dengan adil.Keadilan  disiniadalah merupakan asas 

kepimpinan. Sebagai pemerintah yang memberikan amanat dan tugas kepada 

koordinator lapangan mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

telah diberikan.Maka dari itu, wajib bagi pemerintahan melestarikan keadilan 

sehingga hak-hak tersentuh ahlinya. Kata adil menurut `Ibn „Athiyyah: “telah 

berkata al-Qâdlî `Abû Muhammad: Adil adalah melakukan segala perkara 

yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di 

dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan 

sesuatu yang hak”. 

Kelima upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam pandangan 

ekonomi islam sudah baik dan mengacu pada aturan-aturan Al-Qu‟an dan 

Hadist.Selain itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau 

manfaat dan mafsadat (keburukan), dimana menghindari keburukan jauh lebih 

baik dari pada mencari dan mengambil kebaikan. Sehubungan dengan itu, 

mencari yang terbaik dari pada yang baik juga harus diutamakan.Dalam kaitan 

ini bila dengan upaya pemerintah bisa membawa pada kemanfaatan dan 

kebaikan makan pandangan agama adalah positif.Akan tetapi apabila upaya 

pemerintah untuk mengurangi praktek parkir liar membawa keburukan, maka 
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pandangan agama negatif terhadap kegiatan tersebut.Dalam hal ini berlaku 

kaidah menghindari keburukan (mafsadat) lebih baik daripada mencri dan 

mengambil kebaikan (maslahat). 

Oleh karena itu pandangan agama akan positif jika upaya yang 

dilakukan pemerintah dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai 

tujuan yang  baik. Agama akan berpandang menjadi negatif terhadap upaya 

pemerintah walaupun tujuannya baik tetapi dilakukan dengan cara tidak baik 

dan jauh dari pandangan syariat, maka hal tersebut ditolak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tentang pengelolaan retribusi parkir di Jalan Pemuda 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah maka penulis menyimpulkan hal- 

hal sebagai berikut: 

1. Target dan Realisasi  retribusi parkir di Jalan Pemuda secara formalitas 

pencapaian target tidak pernah terealisasi dari tahun 2012-2016, hanya 

pada tahun 2011 yang mencapai target yang telah ditetapkan.  

2. Pada penerapan pengelolaan fungsi perencanaan, pengelolaan yang 

dilakukan oleh UPT Parkir telah terjadi ketidaksesuaian antara Perwali 

No.83 Tahun 2011 dimana Perencanaan di UPT Perparkiran masih bisa 

dikatakan sangat kurang baik.Pengorganisasian pada tahap ini, UPT 

Perparkiran dalamn pengorganisasian ini masih belum memiliki kejelasan 

pembagian personil tentang berapa jumlahnya dan apa tugas pokoknya, 

terlihat bahwa dalam pengorganisasian masih ada petugas parkir liar.Pada 

penerapan fungsi pengarahan pengelolaan retribusi parkir di Jalan Pemuda 

yang dilakukan oleh UPT Parkir telah berjalan baik walaupun pelaksanaan 

tugas dan fungsi masing-masing petugas yang berada di lapangan belum 

maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perparkiran masih 
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sangat kurang optimal karena masih bertumpu pada laporan-laporan hasil 

retribusi parkir perbulannya. Maka Pengawasan yang dilakukan petugas 

parkir belum maksimal karena pengawasan yang seharusnya dilakukan 

setiap hari tetapi dilakukan setiap 6 bulan. 

3. Jika dilihat dari pengengelolaan parkir belum sejalan dengan prinsip 

Ekonomi Islam karena tanggung jawab UPT perparkiran dan kordinasi 

lapangan mengabaikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan hanya 

mementingkan pada saat kendaraan masuk saja, belum bersikap adil 

karena masih banyak ditemukan kecurangan yang terjadi di Jl.pemuda 

tetapi UPT Perparkiran masih belum bersikap tegas. Dalam prinsip 

kemaslahatan dalam merealisasikan Pendapatan Asli daerah sudah baik 

dan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena digunakan untuk 

kesejahteraan, pembangunan dan untuk kemaslahatan umat 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan 

retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut  

1. Dinas Perhubungan parkir sebaiknya bekerja sama dengan pihak ketiga 

seperti secure parking untuk menanggulangi terjadinya kecurangan dan 

mengurangi parkir liar 

2. UPT Perparkiran  harus lebih bertindak tegas kepada Kordinasi 

dilapangan ( Korlap ) yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik 
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3. Kepada UPT Perparkiran seharusnya melakukan pengawasan di lapangan 

setiap hari untuk menanggulangi kecurangan dan penyelewengan-

penyelewengan yang terjadi  di Jl.Pemuda  

4. Kepada UPT Perparkiran sebagai pengelola harus lebih selektif untuk 

menentukan juru parkir yang diberi izin untuk mengelola lahan parkir agar 

bertanggung jawab atas pekerjaan nya dan agar juru parkir bayangan agar 

diganti dengan petugas yang memang resmi diberi izin mengelola, agar 

mengurangi keluhan dari masyarakat terkait kenyamanan dan juga 

mengurangi kebocoran PAD 
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