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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembanguan daerah sebagai bagian internal pembangunan Nasional tidak 

bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Pembangunan yang dilakukan 

melibatkan berbagai komponen bangsa. sebagian besar Otonomi Daerah 

mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan 

bertanggung jawab kepada masyarakat. 

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas 

desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintah yakni memberikan 

kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. 

Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas pasal 18 

ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan: 

“Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-

tiap Provinsi, kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang 

diatur dalam Undang-Undang” Dalam ayat(2) ditegaskan bahwa : “pemerintah 

daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Kemudian dalam 

ayat (5) dinyataka bahwa: “pemerintah daerah otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat. ”Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah 
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diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara 

proporsional serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan 

daerah. 

Secara yurudis normatif, otonomi demokrasi masa reformasi dimulai 

dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan pusat dan 

daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang pemeritahan daerah dan UU No. 25 

Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam 

perjalanannya, karena dianggap kurang mendukung penyelenggaraan otonomi 

daerah serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketatanegaraan, pada 

tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah.  

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 lahir dengan pertimbangan bahwa 

undang-undang No.18 tahun1997 tentang Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah di ubah denganUndang-Undang No. 34 Tahun 2000 perlu 

disesuaikan dengan kebijakan Otonomi Daerah. Hal ini berkaitan dengan 

berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.12 

Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana 

penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan 

yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 
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menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintah Negara. 

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam 

wilayahnya sendiri ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya 

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 33 

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

yaitu pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah 

tergantung peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan 

diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan 

pembangunan di daerah.  

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari :  

1. Pajak daerah 

Pajak daerah yang selanjutnyadisebut pajak adalah konstribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Retribusi daerah  

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jassa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
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diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

3. Hasil pengelolahan kekayaan yang dipisahkan 

 Kekayaan yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang 

pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaaha Milik Negara atau badan 

Usaha Milik Daerah. Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian 

dar PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari 

perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas 

penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi : 

 Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

 Jasa giro 

 Pendapatan bunga 

 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan 

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. 

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara 

efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan 

dan mendorong sumber daya yang tersedia agar semakin meningkatnya sumber-

sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. 

Retribusi parkir merupakan pembayaran ataspenggunaan tempat yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas 
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yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat kabupaten Siak mengakibatkan 

peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara 

otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir di 

tepi jalan umum. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik 

kendaraan bermotor maupun tidak bermotor tidak sebanding lagi dengan sarana 

dan prasarana lalulintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya 

hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi di lokasi parkir tersebut. 

Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi maslah-

masalah tersebut. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah Kabupaten Siak 

berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang 

ada dengan membangun jalan-jalan yang baru, memperbaiki jalan-jalan yang telah 

ada sebelumnya. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga 

diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat berupa pembayaran 

retribusi parkir yang akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan  

pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah membuat kebijakan Perda 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum. 

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut serta dengan adanya 

peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir maka secara 

otomatis akan meningkatkan penerimaan pemerintah kabupaten Siak dari pos 

penerimaan retribusi parkir. 
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Tarif Retribusi sesuai dengan Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Parkir Di Tepi Jalan Umum. 

Tabel 1.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir Sekali Parkir 

NO JENIS KENDARAAN TARIF 

1 Sepeda Motor Rp. 1.000,- 

2 Mobil Penumpang Rp. 2.000,- 

3 Mobil Bus Kecil Rp. 1.000,- 

4 Mobil Bus Sedang Rp. 1.000,- 

5 Mobil Bus Besar Rp. 2.000,- 

6 Mobil Barang Pick Rp. 1.000,- 

7 Mobil Barang Sedang (Sumbu Dua) Rp. 1.000,- 

8 Mobil Barang Besar (Sumbu Dua) Rp. 2.000,- 

9 Mobil Barang Besar (Sumbu Tiga Atau Lebih) Rp. 2.000,- 

10 Kereta Tempelan Rp. 2.000,- 

11 Kereta Gandengan Rp. 2.000,- 

Sumber: Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam penetapan struktur dan besarnya 

tarif retribusi parkir ditetapkan dengan memperhatikan jenis kendaraan dalam 

frekuensi sekali parkir. Dengan adanya tarif retribusi parkir tersebut apakah dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. 

Sebagaimana target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum dapat kita 

lihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.2Target dan RealisasiRetribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum tahun 2013-2016 

 Tahun Target PAD Parkir Realisasi PAD Parkir % 

2013 200.000.000.00 184.300.000.00 92,1 % 

2014 210.000.000.00 145.700.000.00 69,3 % 

2015 260.000.000.00 254.000.0000.00 97,6 % 

2016 300.000.000.000 267.100.000.00 89.0 % 

Sumber : Dinas perhubunganKabupaten Siak 

Dari keterangan diatas menerangkan tentang jumlah pembayaran retribusi 

dalam 4 tahun terakhir, dimana dari tahun 2013 jumlah pembayaran parkir sebesar 

184.300.000.00, tahun 2014 jumlah pembayaran parkirsebesar 145.700.000.00, 

tahun 2015 realisasi sebesar 245.000.000.00, dan untuk tahun 2016 ralisasi 

271.100.000.00, Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu 4 tahun terakhir jumlah 

pembayaran parkir mengalami peningkatan meski target terus di tingkatkan juga. 

Tabel 1.3 Konstribusi Retribusi Parkir Terhadap Total Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013-2016 

No Tahun Retribusi Parkir PAD (%) 

1 2013 184.300.000.00 2.248.768.000.000 0.0081 % 

2 2014 145.700.000.00 2.273.000.000.000 0.0061 % 

3 2015 254.000.0000.00 1.834.000.0000.000 0.013 % 

4 2016 267.100.000.00 1.695.000.000.000 0.015 % 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak 
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 Dari tabel diatas dapat di lihat kontribusi Retribusi Parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak mengalami kenaikan yang cukup 

baik, namun PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebakan 

pada pos pendapatan dana bagi hasil minyak dan gas mengalami penurunan. 

Pada penelitian ini yang menjadi permasalahan ialah dalam pengelolaan Retribusi 

parkir yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dan Organisasi 

Masyarakat yang mengelola parkir dilapangan masih banyak terdapat kendala-

kendala yang dihadapi. 

Dalam hal ini hasi retribusi yang didapat oleh juru parkir dilapangan 

diserahkan kepada pihak pengelola atau organisasi masyarakat yang mengelola 

parkir, kemudian membayarkan hasil retribusi kepada Bendahara Penerimaan 

Dinas Perhubungan kemudian di setorkan kepada Dinas Pendapatan, pengelolaan 

Keuangan asset daerah kabupaten Siak melalui bendahara penerimaan atau 

pembantu bendahara penerimaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dinas 

pendapatan. Sementara itu dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Siak dikelola 

oleh Dinas Perhubungan dan juga penyetor atau pengelola lapangan yang berasal 

dari organisasi masyarakat yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan 

Dinas Perhubungan. Menurut Dinas Perhubungan kendala yang dihadapi yaitu 

penunggakan penyetoran, wilayah perparkiran yang masih sedikit hanya di 10 

kecamatan atau 12 titik dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten Siak, selain itu 

menurut observasi yang penulis lakukan masih banyak parkir liar yang belum 

lapor ke Dinas Perhubungan  dengan tidak memberikan bukti surat atau karcis 

maupun kupon atas penggunaan tempat parkir. 
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Dapat dilihat pada tabel 1.4data rekap penyetoran tahun 2016 pada 12 titik 

yang ada di Kabupaten Siak. 

Tabel 1.4 Rekap Penyetoran Retribusi Parkir Tahun 2016 

No 
Nomor 

Perjanjian 
Ormas Penyetor 

Wilayah/ 

Kecamatan 

 

Setor 

Tidak 

Setor 

1 
NO. 01/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Koperasi Jasa Karya 

Mandiri 
Kandis 

 

12 

 

0 

2 
NO. 01/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Laskar Melayu 

Rembuk 
Pasar Belantik 

 

0 

 

12 

3  
NO. 02/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Ormas Perintis 

Dinamika Bangsa 
Sungai Apit 

 

11 

 

1 

4 
NO. 02/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Masyarakat Peduli 

Kabupaten Siak 

Water Front 

City 

 

10 

 

2 

5 NO. 03/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Karang Taruna 

Kampung Bandar 

Pedada 

Sabak Auh 

 

11 

 

1 

6 
NO. 03/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Laskar Melayu 

Rembuk 
Siak 

 

2 

 

10 

7 
NO. 04/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Laskar Melayu 

Rembuk 
Tualang 

 

12 

 

0 

8 
NO. 05/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Laskar Melayu 

Rembuk 
Minas 

 

12 

 

0 

9 
NO. 06/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Pac. Pemuda 

Pancasila 
Dayun 

 

12 

 

0 

10 
NO. 07/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Pac. Pemuda 

Pancasila 
Koto Gasib 

 

0 

 

12 

11 
NO. 08/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Pac. Pemuda 

Pancasila 
Lubuk Dalam 

 

12 

 

0 

12 
NO. 09/PKS/DPIS-

Drt/2016 

Pac. Pemuda 

Pancasila 
Bunga Raya 

 

12 

 

0 

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Siak,2016 
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 Dari tabel diatas menerangkan bahwa pada tahun 2016 masih banyak 

pengelola parkir yang menunggak atau tidak menyetor retribusi parkir selama satu 

tahun, seperti kawasan parkir di Pasar belantik yang dikelola oleh Laskar Melayu 

Rembuk tidak menyetor selama 12 bulan,  kawasan parkir Sungai Apit yang 

dikelola oleh Ormas Perintis Dinamika Bangsa tidak menyetor selama 1 bulan, 2 

bulan, kawasan Sabak Auh yang dikelola Karang Taruna Kampung Bandar 

Pedada selama 1 bulan, kawasan Siak yang dikelola oleh Laskar Melayu Rembuk 

tidak membayar selama 10 bulan, kawasan Koto Gasib yang di kelola oleh 

Pemuda Pancasila tidak membayar selama 12 bulan.  

Melihat kondisi ini, maka penulis tertarik mengambilnya menjadi suatu 

penelitian karena dari sektor parkir yang belum mencapai target realisasi 4 tahun 

kebelakang, masih banyaknya parkir liar dan juga masih banyaknya penunggakan 

penyetoran retribusi parkir. Maka dengan ini penulis meneliti masalah “Analisis 

Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Siak”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa retribusi parkir 

pengelolaannya masih belum maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Siak? 

b. Apa Hambatan Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui : 

a. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Di Kabupaten Siak. 

b. Hambatan yang didapat Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, sekurang-

kurangnya dapat berguna bagi sumbangan pemikiran dunia pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai Analisis Penerimaan Retribusi 

Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan bagi 

peneliti selanjutnya mengenai Penerimaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. 

c. Bagi Lembaga pendidikan 

Dengan penelitian ini Diharapkan dapat menambah daftar Kepustakaan 

lembaga pendidikan. 

d. Bagi Masyarakat 
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Diharapkan menghasilkan informasi mengenai Penerimaan Retribusi 

Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siakyang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkritisi kebijakan anggaran pemerintah 

Kabupaten Siak Sri inderapura. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana 

terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang 

menyangkut refrensi-refrensi dan buku-buku dengan permasalahan yang 

akan dibahas oleh peneliti.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang jenis penelitian, 

lokasi penelitian dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian ini, peneliti 

mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian dimana 

peneliti melakukan penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN 



 

 
 

13 

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang analisis 

pengaruh penurunan Dana Bagi Hasil terhadap rencana pembangunan 

Kabupaten Siak Sri inderapura yang dilakukan dan disusun sedemikian 

rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI  PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


