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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara garis besar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah 

untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang 

memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya 

batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan 

dalam penyelanggaraan pemerintah dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di 

dalam pemerintah itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang 

diinginkan. 
1
 

Dengan demikian daerah memiliki hak atau kewenangan untuk mengurus dan 

mengatur sendiri urusannya oleh karena sudah diserahi kewenangan dari 

pemerintah pusat. Daerah memiliki hak otonom atau otonomi daerah. Otonomi 

daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dapat 

juga diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2
 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengelolaan 

perparkiran, menurut Pasal 31 Peraturan Daerah Kota kendari No.  4 Tahun 2016 
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tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Kendari, Parkir 

adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan 

umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan.
3
  

Parkir tersebut diatur dalam Pasal 33 dan 35 Peraturan Daerah Kota Kendari 

Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 

Kota Kendari telah menyebutkan :  

Pasal 33 

1. Petugas parkir wajib : 

a. Memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar Kendaraan di tempat 

parkir menjadi tanggung jawabnya ; 

b. Menyerahkan Karcis parkir dan menerima pembayaran Retribusi Parkir ; 

c. Menggunakan seragam dan tanda pengenal yang menunjukkan identitas 

parkir. 

2. Petugas parkir dilarang : 

a. Memungut tarif parkir lebih tinggi dari tarif yang telah di tetapkan dan 

tercetak dalam karcis parkir, 

b. Menggunakan Karcis parkir lebih dari 1 (satu) kali.
4
 

Meningkatnya pengguna kendaraan serta perpindahan masyarakat dari satu 

tempat ketempat lainnya paralel dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau 

ruang parkir, parkir menjadi elemen terpenting dalam transportasi parkir beralih 

menjadi sumber dana yang potensial bagi pemerintah maupun swasta. 

Parkir merupakan akhir dari suatu perjalanan. Aktivitias akhir dari perjalanan 

yang dilakukan seseorang di banyak tempat pada kesempatan tertentu ini, justru 

awal dari masalah baru. Jika parkir harus dilakukan di taman parkir (off street 

parking) maka kesediaan fasilitas parkir merupakan turunannya. Jika catatan 
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tambahan harus diberikan, maka pelayaanan parkir, kenyamanan serta tarif parkir, 

adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada suatu lahan parkir. Pada 

tempat-tempat keramaian atau di pusat aktivitas masyarakat tingkat kebutuhan 

parkir sangat tinggi, fasilitas parkir seringkali menimbulkan permasalahan yang 

serius. Orang sering menginginkan kendaraan parkir sedekat mungkin dengan 

tujuan perjalanannya. Terlepas dari permasalaahan space parkir yang tersedia, 

sehingga amat sulit untuk membuat prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

sektor parkir. Kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapat paling 

tidak gambaran secara umum kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, 

bersarnya income yang akan diterima serta proyeksi penerimaan dari sektor parkir 

apabila telah dilakukan parking arrangements. Sedangkan pihak kedua adalah 

pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada 

karcis parkir.
5
 

Namun disisi lain, perparkiran yang biasa menjadi sumber dana ini 

dimanfaatkan beberapa oknum menggunakan lahan-lahan tertentu secara tanpa 

izin dari pihak yang berwenang, membuat tempat parkir ilegal dan mematok harga 

parkir sesuai keinginan mereka, serta mengambil tepi jalan untuk di jadikan 

tempat parkir, yang pada akhirnya parkir menjadi meresahkan beberapa pengguna 

motor, misalnya kemacetan, maraknya parkerja tanpa izin, juru parkir dibawah 

umur, penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir, tidak adanya rambu-rambu 

parkir dan lain sebagainya.  
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Pungutan parkir dapat dikenakan kapan saja dan dimana saja, meskipun 

petugas parkir tidak dilengkapi dengan bukti tanda tanda parkir berupa karcis 

parkir, ketidak jelasan tanda dan garis tempat parkir, dan tidak adanya jaminan 

kendaraan yang sedang diparkir menjadi hal yang patut diperhatikan. 

Berdasarkan observasi awal penulis lakukan di tepi jalan yang ada di MTQ 

kota Kendari seringkali kita menemui petugas parkir yang beroperasi di lokasi 

yang belum tentu berguna bagi pengguna parkir meski telah diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016 Paragraf 6 Pasal 36 Tata 

Cara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan tidak mengharuskan memarkir kendaraan 

di sembarang tempat tanpa memerhatikan rambu-rambu tempat parkir yang telah 

disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
6
 Namum petugas parkir tetap saja marak dan 

belum diberikan tindakan oleh pihak Pemerintah Kota Kendari khususnya di 

MTQ, dan ironisnya pengguna parkir tetap saja memberikan uang jasa kepada si 

pemarkir tersebut yang tiadak punya Izin Pendirian Tempat Parkir (IPTP), 

mungkin ini pengaruh rasa takut terhadap juru Parkir tersebut. Jika demikian 

halnya yang terjadi di lapangan, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap 

pemilik kendaraan.
7
 

Suburnya praktek pemarkiran liar ini pun sepertinya dihalalkan oleh pemilik 

kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir di kawasan tersebut. 

Mungkin saat ini masyarakat belum sadar dengan sistem pembayaran yang sangat 

tinggi dan tidak sesuai dengan tarif retribusi jasa umum. Pembayaran yang tinggi 

ini juga tidak diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab 
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mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik 

kendaraan. 

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah 

Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut 

otonomi dan tugas pembantuan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat 

memudahkan mengatur (to regulet) dan mengkordinir kegiatan pemerintah 

(control to the govemmen activity) dan pembangunan yang ada di daerah dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8
 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh 

mengenai praktek pengelolaan parkir liar di MTQ Kota Kendari Prespektif dalam 

Hukum Islam, dengan judul  “Implementasi Perda Kota Kendari Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir Prespektif Hukum Islam (Studi  

Pengelolaan Parkir di MTQ Kota kendari)”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan fokus masalah 

pada penelitian ini dengan maksud agar masalah yang diteliti lebih terfokus dan 

terarah. Fokus dalam penelitian adalah bagaimana Pengelolaan parkir di MTQ 

Kota Kendari berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah :  
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1. Bagaimana bentuk Pengelolaan Perparkiran di MTQ Kota Kendari 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016.?  

2. Bagaimana Prespektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Parkir Liar di MTQ 

Kota Kendari.? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk Pengelolaan Parkir di MTQ Kota 

Kendari berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Bagaimana Prespektif Hukum Islam dalam 

Pengelolaan Parkir Liar di MTQ Kota Kendari. 

E. Defenisi Oprasional 

Menghindari dan mempermudahkan salah pengertian serta mempertegas 

ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan 

operasi sebagai berikut : 

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan implemen. Menurut Nurdin 

Usman, implementasi adalah suatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, 

tindakan serta adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi tidak 

hanya aktivitas yang monoton namun suatu kegiatan yang terencana dengan 

baik untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.
9
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2. Praktik merupakan pelaksanaan tindakan secara nyata dan pelaksnaanya 

dapat dilihat banyak orang. Yang dimaksud dalam hal ini adalah praktik 

tukang parkir liar di MTQ Kota Kendari .
10

 

3. Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah swt supaya 

manusia berpegang teguh kepadaNya dalam hubungannya dengan saudaranya 

sesama muslim, sesama manusia, berserta hubungannya dengan alam, dan 

hubungannya dengan kehidupan.
11
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