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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Perparkiran di MTQ Kota Kendari dikelola oleh Dinas Cipta Karya, Bina 

Konstruksi dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Geburnur Sulawesi 

Tenggara Nomor 2 Tahun 2012, dan pengolaan parkir di MTQ Kota Kendari 

belum sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2016. 

Masih banyak petugas parkir resmi yang tidak menggunakan atribut dan 

memungut tarif parkir lebih dari retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012.   

2. Prespektif Hukum Islam terhadap pengelolaan parkir di MTQ Kota Kendari 

jika dilihat dilokasi tersebut ada yang memberi manfaat diataranya adalah 

seperti membantu mengatur kendaraan bermotor keluar masuk di tempat 

parkir, mengatur arus kendaraan apabila terjadi kemacetan dan membantu 

masyarakat agar kendaraannya amam apabila ditinggalkan pemiliknya. 

Adapun yang tidak sesuai ajaran Islam adalah, masih maraknya petugas 

parkir yang melanggar aturan yang berlaku di Kota Kendari, seperti 

mengambil tarif parkir yang berlebihan tidak sesuai dengan Retribusi dan 

masi sulitnya mengenali petugas parkir resmi yang bertugas di MTQ Kota 

Kendari.    
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B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian di MTQ Kota Kendari terkait Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016 maka penulis mempunyai 

saran kepada Pemerintah dan petugas parkir, sebagai berikut : 

1. Petugas parkir di MTQ Kota Kendari harus juga melihat peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari, agar pengguna parkir tidak 

keberatan dengan harga tarif parkir yang diberikan bagi pengguna parkir di 

MTQ, dan petugas parkir juga harus memakai identitas petugas parkir agar 

mudah dikenali. 

2. Harus ada tindakan tegas dari Pemerintah bagi petugas parkir di MTQ Kota 

Kendari bagi petugas parkir yang masi melanggar peraturan yang berlaku di 

Kota Kendari khususnya di MTQ, agar tidak ada lagi pengguna atau 

masyarakat yang dirugikan akibat oknum yang tidak bertanggung jawab. 

3. Pihak Pemerintah harusnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai 

peraturan parkir tersebut, agar tidak ada lagi pengguna parkir yang dirugikan 

akibat ulah petugas parkir yang tidak bertanggung jawab mengambil 

keuntungan dari jasa parkir. Hal ini juga bagus agar masyarakat tau 

membedakan yang mana petugas parkir resmi dan petugas parkir liar. 
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