
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Banyaknya penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin maka 

sangat berpengaruh pada perkembangan daerah tersebut. Karena sangat 

mengurangi retribusi daerah dan pendapatan daerah tersebut. Hal ini terjadi karena 

kurangnya pemasukan retribusi dari penjualan minuman beralkohol. Jika penjual 

minuman beralkohol yang ilegal memiliki izin maka dapat membantu pendapatan 

dan retribusi daerah tersebut. Penjualan dan penyalahgunaan alkohol dapat 

membawa pengaruh sosial, budaya dan ekonomi yang sedemikian rupa, dalam hal 

budaya dan ekonomi misalnya, bila melihat latar belakang Indonesia yang 

merupakan negara dengan komunitas Muslim. Rasanya tidak etis jika minuman 

keras dijadikan alat untuk meningkatkan daya beli dalam perekonomian. 

Dampak yang terjadi jika banyak penjualan minum beralkohol yang ilegal 

adalah dapat menghambat perkembangan daerah karena terjadinya pendapatan 

yang menurun di karnakan realisasi yang di targetkan tidak mencapai target yang 

telah di tentukan. Retribusi sangat diperlukan bagi suatu daerah, karena dengan 

adanya retribusi pendapatan di suatu daerah sangat berpengaruh dalam 

perekonomian daerah tersebut. Salah satu retribusi daerah terebut adalah hasil dari 

perdagangn minuman beralkohol. 

Upaya pemerintah dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol di 

kabupaten karimun dengan cara bersosialisasi kepada perusahaan-perusahaan 

yang memiliki badan hukum atau izin, sedangkan untuk perorangan dinas tersebut 
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tidak melakukan sosialisasi namun jika kedapatan ada yang menjual minuman 

beralkohol tanpa izin maka di adakannya razia oleh satuan SATPOL-PP. Untuk 

saat ini masih banyak sekali yang menjal minuman beralkohol tanpa izin 

walaupun sudah di lakukan razia oleh petugas SATPOL-PP. 

 Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya bahwa penjualan minuman 

beralkohol yang tidak memiliki izin sangata berpengaruh dalam pendapatan 

daerah tersebut, maka perlu adanya pengawasan dalam peredaran minuman 

beralkohol tersebut. 

Minuman beralkohol terbagi dalam 3 golongan yaitu : 

1. Golongan A  : minuman kadar alcohol/ethanol (C2H5OH) 1 % sampai 

dengan 5 %. 

2. Golongan B  : minuman kadar alcohol/ethanol (C2H5OH) 5 % sampai 

dengan 20 %. 

3. Golongan  C  : minuman kadar alcohol/ethanol (C2H5OH) 20 % sampai 

denagn 55 %. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 09 tahun 2011, 

tempat- tempat yang boleh memperjual belikan minuman beralkohol adalah : 

1. Hotel dan restoran yang memiliki surat izin usaha perdagangan minuman 

beralkohol 

2. Pub, diskotik, Life Musik, Karoke dan Club Malam yang memiliki surat 

izin perdagangan minuman beralkohol 

3. Supermarket, minimarket, pasar swalayan dan toko yang memiliki surat 

izin perdagangan minuman beralkohol. 
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Berdasarkan hasil observasi sementara ternyata masih banyak sekali 

tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin atau ilegal dari 

instansi yang berwenang, namum setelah diketahui ternyata ada beberapa tempat 

penjualan minuman beralkohol atau perusahaan yang memiliki izin atau legal 

yaitu ada 10 tempat yang sudah memiliki izin resmi penjualan minuman 

beralkohol dari instansi yang berwenang. 

Tabel 1.1 

Data Nama perusahaan Penjualan Minuman Beralkohol yang legal di Kota 

Tanjung Balai Karimun (Rekapitulasi ITP-MB) 

 

NO Nama Perusahaan/Usaha Bidang Usaha 

1 PT.Island Connection International Restoran 

2 PT. Paradise Karimun Utama Hotel 

3 Hotel Gabion Pub 

4 PT. Bingo Angkasa Putra  Karaoke 

5 PT. Bingo Angkasa Putra  Restoran 

6 PT. Dwi Tirta Utama Bar 

7 PT. Buru Karimun Mandiri Toko 

8 PT. Karimun Utama Sukses Mandiri Karaoke 

9 Diskotik Bravo Diskotik 

10 PT. Padi Mas Karimun (Aston Karimun City Hotek) Hotel 

Sumber : Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2017 
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Tabel 1.2 

Data Nama Perusahaan Penjualan Minuman Berlkohol yang Tidak Legal  

Di Kota Tanjung Balai Karimun 

 

NO NAMA TEMPAT USAHA BIDANG USAHA 

1  Gudang Wilsion Grup Sembako campuran 

2 Gudang Sogo Sembako campuran 

3 Gudang Sampoerna Sembako campuran 

4 Gudang Adil Sembako campuran 

5 Gudang AK Sembako campuran 

6 Minimarket Gembira Sembako 

7 Gudang Robinson Sembako campuran 

8 Minimarket Javanes Sembako 

9 Gudang Karimun Jaya Sembako campuran 

10 Toko Asiang Sembako 

11 Toko Ross Sembako 

12 Toko Lengkia sembako 

13 Toko Tumiat sembako 

14 Minimarket hawai sembako 

15 Gudang bintang Karimun Sembako campuran 

16 Gudang Kundur Sejahtera Sembako campuran 

17 Toko Bintang Terang sembako 

18 Toko Laba sembako 

19 Toko Usaha Putri sembako 

20 Toko Younghart sembako 

21 Gudang hocai Sembako campuran 

22 Gudang Startmara Sembako campuran 

23 Gudang Rina Sembako campuran 

24 Warung Pendi Sembako 

25 Toko Aneka Sembako 

Sumber: Observasi Hasil Di Lapangan  

Alasasan mengapa banyak yang tidak memiliki izin tempat berjualan 

minuman beralkohol, karena para penjual berfikir jika mereka tidak memiliki izin 

resmi maka  mereka tidak akan terdaftar dan artinya mereka tidak akan di kenakan 

tarif pajak retribusi daerah, maka karena itu banyak sekali tempat yang tidak 

memiliki izin berjualan minuman beralkohol, namun jika perusahaan atau toko 

tersebut sudah memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol maka 

perusahaan tersebut wajib membayar pajak retribusi daerah. 
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Penjual yang tidak mau membuat izin resmi tempat penjualan minuman 

beralkohol karena mereka tidak mau membayar pajak retribusi daerah ke 

pemerintah daerah Kabupaten Karimun sehingga sampai sekarang masih banyak 

tempat penjualan minuma  beralkohol yang ilegal atau tidak ada izin dari instansi 

yang berwenang. 

Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan golongan tempat sebagai 

berikut : 

1.  Klasifikasi Usaha A ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- pertahun 

2.  Klasifikasi Usaha B ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- pertahun 

 

Tabel 1.3 

 Jumlah Penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  

Tahun Target Realisasi 
Persentase 

(%) 

2013 Tidak ada target Rp. 72.500.000 100 % 

2014 Tidak ada target Rp. 82.500.000 100 % 

2015 Rp. 80.000.000 Rp. 42. 500 000 53, 12 % 

2016 Rp. 40.000.000 Rp. 37.500.000 93, 75 % 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaen Karimun 2017 

Tabel di atas menunjukan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Karimun tidak meletakan target penerimaan retribusi minuman bralkohol. Namu 

pada tahun 2013 tersebut di peroleh hasil retribusi sebanyak Rp. 72.500.000. Di 

tahun 2014 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tidak meletakkan lagi 

target penerimaan namun di peroleh hasil retribusi sebanyak Rp. 82.500.000. 

Namun di tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah memberikan target sebesar Rp. 

80.000.000 namun tidak mencapai realisasi dan hasil yang di peroleh sebesar Rp. 

42.500.000 dengan persentase 53,12%. Di tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah 
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memberikan target kembali sebesar Rp.40.000.000, namun tidak mencapai 

kembali realisasinyaa dan realisasi yang di peroleh hanyalah Rp. 37.500.000 

dengan persentase 93,75%.  

Kenapa realisasi tidak bisa mencapai target, karena adanya permasaahan di 

dalam pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan perda yang telah di buat 

oleh pemerintah yaitu tentang bupati menunjuk suatu perangkat kerja untuk 

memungut retribusi minuman beralkohol tetapi satuan tersebut yang di tunjuk 

tidak ada di dalam tugas pemungutan retribusi minuman beralkohol. Dalam 

pemungutan retribusi berdasarkan dokumen seperti, karcis, kupon, dan kartu 

langganan  namun dokumen tersebut pada nyatanya tidak ada  karena penyetoran 

retribusi ke dinas tersebut  langsung melalui bank dan menerima slip pembayaran 

untuk memberikan tanda bukti ke dinas tersebut bahwa wajib retribusi sudah 

membayar retribusi minuman beralkohol. 

Dari hasil wawancara salah satu petugas SATPOL PP, beliau mengatakan 

bahwa ada tiga kali di lakukan razia minuman bralkohol di Tanjung Balai 

Karimun pada tahun 2016. Biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya nya di 

lakukan rutin perbulan di pedagang-pedagang kaki lima, hotel, diskotik yang tidak 

memiliki izin resmi tempat berjualana minuman beralkohol dari instansi yang 

berwenang, namun adanya kendala masing-masing petugas jadi hanya bisa di 

lakukan tiga kali selama satu tahun di tahun 2016 dan itu belum termasuk hari-

hari besar lainnya. 

Efek jera terhadap penjual minuman beralkohol itu sendiri kurang 

berpengaruh besar setelah di lakukan razia, adapun hanya sdikit pengaruh 
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terhadap penjual itu sendiri yaitu satu minggu setelah di lakukan razia mereka 

tidak berjualan lagi namun setelah satu minggu, mereka melakukan penjualan 

minuan beralkohol lagi seperti biasanya di tempat biasanya mereka berjualan. 

Dampak minuman beralkohol di Kabupaten Karimun menyebabkan yang 

bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik, norma 

hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat, menghancurkan 

kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa, 

Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan 

sekitar, bakhan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila 

tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang melanggar norma-

norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan 

pidana atau kriminal. Seringkali kita lihat, akibat penyalahgunaan alkohol 

terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat 

terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, 

perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengerusakan fasilitas umum, 

yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. 

Keadaan minuman keras di kabupaten Karimun itu sendiri sangat mudah 

ditemukan dan keberadaan penjual sering ditemukan sekitar jam 22.00 WIB, 

konsumen mulai dapat ditemukan dan mencari minuman keras dan 

mengkonsumsinya secara bersama-sama. Agar minuman keras yang dibeli tidak 

terlihat, biasanya para konsumen minuman keras melapisinya dengan kantong 

plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai dipinggir jalan 

atau pun di depan umum. Selain tempat hiburan malam,  banyak juga warung-
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warung kecil milik masyarakat yang menjual minuman beralkohol dan sangat 

mudah untuk mendapatkan minuman keras tersebut. 

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Daerah, Izin Usaha Perdagangan, maka dalam pelaksanaan penertibannya dapat 

dilakukan dengan instansi terkait yang sudah di tunjuk oleh kepala daerah. 

Adapun instansi terkait tersebut adalah Dinas Perizinan terpadu satu pintu 

Kabupaten Karimun, yang memberikan perizinan kepada para penjual dan 

pengedaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Satuan Pamong 

Praja dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menertibkan para 

pengedar dan penjual yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan yang telah 

ditetapkan, yang mana instansi ini masing-masing memiliki tugas dan fungsi 

berbeda, tapi dalam hal tertentu mereka melakukan kerjasama dalam bentuk 

koordinasi dalam melakukan Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian 

kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya. 

Dari latar belakang sebagaimana yang diungkapkan diatas, dapat dilihat 

beberapa fenomena yang terjadi di lapanan yaitu : 

Dari uraian diatas telah dijelaskan bagaimana keadaan dan fenomena 

peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kabupaten Karimun, juga telah 

digambarkan bagaimana pengaruh dari minuman beralkohol ini apabila tidak 

diatasi secepat mungkin. Penanganan yang tepat akan masalah ini akan mampu 

mengurangi peredaran minuman beralkohol di kalangan masyarakat Kabupaten 

Karimun. 

Dari permasalahan diatas tersebut serta dengan fenomena yang ada, maka 

penulis tertarik untuk mengajukan suatu Judul Penelitian dan Penulisan yaitu 
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“AnalisisPelaksanaan Perda No 9 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Retribusi 

Minuman Beralkohol Di Kota Tanjung Balai Karimun 

 

1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat di rumuskan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Perda No 9 Tahun 2011 Tentang Pemungutan 

Retribusi Minuman Beralkohol ? 

2. Hambatan-hambatan dalam pemungutan retribusi minuman beralkohol di 

Kota Tanjung Balai Karimun  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan arah sesuai dengan maksud penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah di tetapkan maka 

penulis mempunyai tujuan dalam mengadakan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No 9 Tahun 2011 Tentang 

Pemungutan Retribusi Minuman Beralkohol. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemungutan retribusi 

minuman beralkohol di Kota Tanjung Balai Karimun  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian tentunya di harapkan adanya manfaat dan kegunaan 

yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. 
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Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya kebijakan publik dan 

juga sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin 

melanjutkan atau meneliti dengan permasalahan yang sama serta 

memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai retribusi minuman 

beralkohol minuman beralkohol. 

2. Manfaat praktis 

a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis sebagai bekal untuk terjun ke 

dalam masyarakat nantinya. 

b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti. 

c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana 

Ilmu Administasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

1.5  Sistematika Penelitian  

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian ini, konsep Operasional, Kerangka berfikir, 

Defenisi Konsep. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, metode 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian 

sejarah singkat kantor. 

BAB V :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, 

analisis data, serta interpretasi hasil. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN  

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang 

merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang 

diperoleh dalam pembahasan serta saran-saran yang berhubungan 

dengan hasil penelitian. 

 

 


