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2.1 Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut 

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-

prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia 

menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari 

suatu kebijaksanaan (Grindle, dalam Wahab 2005:59) 

Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif policy cyle 

(siklus kebijakan), implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang 

paling penting. Tetapi tidak seperti anggapan sebagai orang bahwa setiap 

kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas 

implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. 

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement to 

provide the means for carrying out to give pratical effect to (implementasi berarti 

menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti maka 

implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan 

keputusan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan 

(biasannya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan 

peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). 

Adapun pengertian dari implementasi menurut Van Meter dan Van 

Hom(1975) dalam buku Ismal Namawi (2009:131). Mendefenisikan implementasi 
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kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-

pejabat, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarah untuk 

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.  

Walter Wiliams (1971:1975) mengatakan implementasi tidak lain ialah 

kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijaksanaan 

(policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. 

Daniel A. Mazmanian dan Pul A. Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab 

(1979) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 

nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian 

dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997:65). 

Implementasi kebijakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk 

melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan 

pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan, 

satu aspek kebijakan yang sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu. 

Dalam arti seluas-luasnya implementasi juga sering dianggap sebagai 

bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktvitas yang telah 

ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara 

beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi, prosedur, dan 
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teknik yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan  kebijakan kearah 

tertentu yang dikehendaki. 

Implementasi juga dapat pula dianggap sebagai suatu proses, keluaran 

(output) dan hasil akhir (outcome). Maka implementasi kebijakan dapat 

dikonseptualisasikan sebagai suatu proses serangkian keputusan (a serial of 

decisions) dan tindakan (actions) yang bertujuan melaksanakan keputusan 

pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan 

sebelumnya. 

 

2.2 Pengawasan  

Pengawasan adalah salah  satu  fungsi organik  manajemen,  yang  

merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjuksi dan 

ketamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah 

terlaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan atau 

controlling dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi 

penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktifitas-

aktifitas yang dilaksanakan. Apabila terjadi kekeliruan tertentu, kegagalan-

kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan 

yang tidak diinginkan dari tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanyafungsi 

pengawasan perlu dilakukan, tetapi penting untuk mengingat bahwa tujuan 

pengawasan bersifat positif artinya ia harus mengusahakan terjadinya hal-hal 

tertentu, maksudnya dalah untuk mencapai tujuan dalam batas penghalang atau 
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melalui aktifitas-aktifitas yang direncanakan. Pengawasan dilaksanakan untuk 

mengusahakan agar komitmen-komitmen dalam perencanaan dilaksanakan. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:12) adalah kegiatan yang 

dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa 

penyimpangan yang berarti. Dalam pengertian ini pengawasan adalah tujuan 

setiap orang. Winardi (2009:191) pengawasan berarti mendeterminasi apa yang 

telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, 

menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 

rencana-rencana. 

Menurut Brantas (2009:191) pengawasan adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-

langka pembenaan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau 

penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam makna ini 

pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasi antara kegiatan. 

Menurut Sarundajang (2005:240) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk 

memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah 

dilakukan sesuai dengan rencana.hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya 

pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, maka akan meminimalisir 

terjadinya kesalahan atau penyimpangan dar apa yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang 

direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan 

utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agara pelaksanaan 



 

 
16 

pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

rencan berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan-

tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang 

akan datang. Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya 

tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada 

dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak 

diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. 

Menurut Terry  dalam Melayu (2005:96) tujuan pengawasan adalah :  

1. Supaya proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dari rencana. 

2. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan. 

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana 

Menurut Siswanto (2003:26), bahwa pengawasan adalah suatu proses 

dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat 

dilaksanakan dengan baik dengan rencananya telah tetap. Artinya pentingnya 

pengawasan adalah : 

1. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan 

dengan aman dan mengikuti setiap proses dan petunjuk mengenai karya 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan. 

2. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dengan 

tingkat resiko tugas. 
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3. Pengawasan diikut sertakan dalam melaporkan dan menyelidiki 

pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan, sasaran-sasaran kepada 

pengurus. 

4. Pengawasan ikut serta dalam mengidentifikasi penyimpangan kerja. 

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu 

dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok yang merupakan 

condition sine qua non bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya 

rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang-

wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat 

ukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut 

menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. 

Prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem 

pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan 

instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena 

berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-

tugasnya. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi 

pekerjaan seorang bawahan. 

Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem pengawasan 

haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :  

a) Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang 

harus diawasi 

b) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan 

c) Fleksibel 
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d) Dapat mereflektir kepada organisasi 

e) Ekonomis 

f) Dapat dimengerti 

g) Dapat menjamin diadakannya korektif. 

Menurut Manullang (2004:176), ada empat macam penggolongan jenis 

pengawasan yaitu : 

a) Waktu pengawasan 

  Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam 

pengawasan itu dibedakan atas : 

(1)  Pengawasan Preventif 

Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya 

penyelewengan, kesalahan atau deviatio. Jadi, diadakan 

pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian 

hari. 

(2) Pengawasan Represif 

Pengawasan yang dilakukan setelah rencana sudah 

dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan 

alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

b) Objek Pengawasan 

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas 

dibidang pengawasan sebagai berikut : 

1. Produksi 

2. Keuangan 
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3. Waktu 

4. Manusia dengan kegiatan-kegiatannya 

c) Subjek Pengawasan 

Pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang 

mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas : 

1. Pengawasan Intern, pengawasan ini dilakukan oleh atasan dari 

petugas yang bersangkutan. Oleh karena itu pengawasan ini disebut 

pengawasan formal sebab yang melakukan pengawasan adalah 

orang-orang yang berwenang. 

2. Pengawasan Ekstern, pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang 

diluar organisasi yang bersangkutan, pengawasan ini sering disebut 

juga dengan pengawasan sosial atau pengawasan informal. 

d) Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan 

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna 

pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas :  

1. Personal Observation (personal inspection) 

2. Oral Report (laporan lisa) 

3. Written Report (laporan tertulis) 

4. Control by exception. 

Menurut Brantas (2009:195) sifat dan waktu pengawasan 

dibedakan atas: 
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1. Preventive Control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan. 

a) Menentukan proses pelaksanaan kerja 

b) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu 

c) Menjelaskan cara pelaksanaan pekerja itu 

d) Mengorgnisasikan segala macam kegiatan 

e) Menentukan jabatan, job description author, dan responsibility 

bagi setiap individu karyawan. 

f) Menetapkan system koordinasi pelaporan dan pemeriksaan 

g) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat 

kesalahan 

2. Respressive Control adalah pengawasan yang dilakukan setelah 

terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar 

tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 Respressive Control ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

a) Membandingkan antara hasil dan rencana 

b) Menganalisa sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan 

mencari tindakan perbaikan 

c) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan jika perlu 

dikenakan sanksi dan hukman kepadanya 

d) Menilai kembali prosedur pelaksanaan yang ada 
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e) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat petugas pelaksana 

f) Jika perlu meningktakan keterampilan atau kemampuan 

pelaksana melalui training atau education.  

Menurut Marnis (2006:170), pengawasan adalah penilaian 

(pengukuran) dan koreksi terhadap pelaksanaan tugas oleh bawahan sehingga 

sesuai dengan rencana fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan asumsi 

adanya rencana-rencana yang disusun dengan baik dan terpadu, struktur 

organisasi yang jelas dan baik. Proses dalam pengawasan yaitu : 

1. Menetapkan standar prestasi 

Standar adalah ukuran (kriteria) yang telah ditetapkan sebelumnya, 

atas dasar mana hasil pekerjaan atau prestasi kerja organisasi atau 

bagian-bagian itu diukur. Dasar menentukan standar atau ukuran kerja 

yaitu : 

a) Pekerjaan yang bersifat operasional lebih mudah ditetapkan 

b) Pekerjaan yang bersifat non operasional, yaitu pekerjaan kreatif, 

tidak rutin, dan tidak tetap sifatnya lebih sulit menetapkan 

standarnya. 

2. Membandingkan pelaksanaan dengan standar atau meninjau hasil kerja 

bawahan 

3. Mengambil tindakan perbaikan. 

Tanpa tindakan perbaikan, maka langkah-langkah sebelumnya 

akan mengalami kegagalan, tidak ada artinya. Tindakan perbaikan ini 

dapat berubah salah satu atau serangkaian dari tindakan berikut : 
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a) Merubah atau memperbaiki rencana. 

b) Meninjau kebijaksanaan. 

c) Memperbaiki metode kerja. 

d) Memperbaiki organisasi. 

e) Menyempurnakan tindakan actuating. 

Menurut Brantas (2009:195) langkah-langkah proses pengawasan 

melalui tahap sebagai berikut : 

1. Menetukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan  

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai 

3. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar 

pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana 

Menurut Manullang (2003:12) pengawasan yang efektif dapat 

dilihat dari beberapa aspek diantaranya : 

1. Peninjauan pribadi, adalah pengawasan dengan jalan meninjau 

secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. 

2. Pengawasan melaui laporan lisan, pengawasan ini dilakukan dengan 

mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan 

bawahan dilakukan dengan wawancara kepada orang-orang tertentu 

yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang diketahui terutama 

tentang hasil yang sesungguhnya ingin dicapai. 

3. Pengawasan melalui laporan tulisan, adalah suatu pertanggung 

jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang 

dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan. 
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4. Pengawasan melaui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan 

kekecualian atau control by expection, adalah sistem atau teknik 

pengawasan dimana ini ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi 

pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang 

menunjukkan adanya perstiwa-peristiwa istimewa. 

Di dalam bukunya “dasar-dasar manajemen” Brantas (2009:195) 

mengemukakan upaya atau cara-cara dalam melakukan pengawasan 

sebagai berikut :  

a) Pengawasan Langsung 

Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh 

pimpinan organisasi terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh 

bawahannya. 

Kebaikannya  

1. Jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga 

perbaikannya dilakukan denagn cepat 

2. Akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan 

sehingga akan mempererat hubungan antara atasan dan bawahan 

3. Akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan karena 

mereka merasa diperhatikan oleh atasannya 

4. Akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahannya yang 

mungkin bisa berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya 

5. Akan dapat menghindari timbulnya kesal laporan (asal atasan 

senang) 
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Keburukannya 

1. Waktu seorang manajer banyak tersita sehingga waktu untuk 

pekerjaan lainnya berkurang misalnya perencanaan dan lain-

lainnya. 

2. Mengurangi inisiatif bawahan, karena mereka merasa bahwa 

atasannya selalu mengamatinya 

3. Ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain-

lainnya. 

Pengawasan jarak jauh artinya melalui laporan yang 

diberikan bawahan, laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan 

tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. 

Kebaikannya  

1. Waktu manajer mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin 

banyak misalnya perencanaan, kebijaksanaan dan lain-lainnya. 

2. Biaya pengawasan relatif kecil 

3. Memberikan kesempatan inisiatif bawahan dalam 

melaksanakannya 

Keburukannya  

1. Laporan kadang-kadang kurang efektif karena adanya 

kecendrungan untuk melaporkan yang baik-baik saja 

2. Jika ada kesalahan terlambat mengetahuinya, sehingga 

perbaikannya juga terlambat 
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3. Kurang menciptakan hubungan-hubungan antara atasan dan 

bawahan berkembang dalam melaksanakannya. 

Pengawasan berdasarkan pengecualian adalah pengawasan yang 

dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar 

yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi 

langsung dan tidak langsung oleh manajer. Pengawasan adalah salah satu fungsi 

dalam manajemen untuk menjamin dalam perencanaan. Dengan demikian melalui 

pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, 

penyelewengan dan lain-lain kendala masalah yang akan datang. Jadi pengawasan 

adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang 

dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu 

rencana sehingga dapat diharapkan hasil yang maksimal. 

 

2.3 Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

pendapat asli daerah yang di harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 

memeratakan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Ahmad d Yani (2002:55) Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di beri 

peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan 

memetapkan jenis retribusi selain yang telah di tetapkan, sepanjang memenuhi 

kriteria yang telah di tetapkan yang sesuai dengan asprasi masyarakat. Menurut 

Marihot P. Siahaan (2005:6) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberaian izin terentu yang khusus di sediakan dan 
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atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.  

2.3.1 Ciri-ciri Retribusi Daerah 

1. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah  

2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomi 

3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat di tunjukan 

4. Rertibusi di kenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan/ 

mengenyam jasa-jasa yang di siapkan negara 

2.3.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah 

1.  Retribusi Jasa Umum  

Adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau yang di berikan 

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.  

2.  Retribusi Perizinan Tertentu  

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pegaturan, pengenalian dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. 

2.3.3 Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain : 

Izin dalam rangka asas desentralisasi  

1. Perizinan tersebut benar-benar di perlukan guna melindungi kepentingan   

umum 
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2. Biaya yang menjadi bebean pemerintah dalam menyelenggarakan izin 

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian 

izin tersebut cukup besar sehingga layak di biayai dari perizinan tertentu. 

 

2.3.4 Jenis-jnis retribusi perizinan tertentu tersdiri dari : 

1.  Retribusi izin mendirikan bangunan 

2.  Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

3.  Retribusi izin gedung 

4.  Retribusi izin trayek  

2.3.5 Pemungutan retribusi daerah 

  Pemungutan retribusi daerah tidak dapat di borongkan, artinya seluruh 

proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat di serahkan kepada pihak ketiga. 

Namn, dalam pengertian ini daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ke 

tiga. Dalam sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah dapat 

mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena 

profesionalismenya layak di percaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas 

pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. 

 

2.4 Minuman Beralkohol 

Minuman beralkohol atau sering di singkat minol adalah minumn yang 

mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinnya 

menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara penjalan minuman 

beralkohol di batasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah 

melewati batas usia tertentu.  
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2.4.1 Efek Samping 

Bila di konsumsi berlebiha, minuman beralkohol dapat 

menimbulkan efek sasmping gangguan mental organik (GMO), yaitu 

gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan, dan prilaku. Timbulmya GMO 

itu di sebabkan reaksi lanngsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Mereka 

yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan prilaku, seperti misalnya 

iingin kelahi atau melakukan tindakan kkerasan lainnya, tidak mamp 

menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. 

Efek Samping terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan 

sistem kekebalan tubuh. Efek samping minm minuman beralkohol dapat 

mempengaruhi elastisitas dinding erteri (kekkuan erteri) dan usia prematur 

erteri, sehigga menggangu aliran darah. 

2.4.2 Jenis-Jenis Minuman Beralkohol 

Arak, Anggur, Bir, Borbon, Brendi, Brugal, Caiprinha, Chianti, 

Jagermeister, Mirin, Prosecco, Rum, Sake, Sampanye, Chochu, Tuak, 

Vodka, Wiski, Cap Tikus, Ciu   

 

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi  SATPOL PP  

Tugas pokok dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang 

dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan lakukan. Sebagian pihak 

menyebutnya sebagai tugas dan fingsi saja dan menyingkatya menjadi tusi. 

Tupoksi adalah satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fingsi. 
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2.6 Penelitian Terdahulu  

No Nama Judul Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ismail Dwi 

Saputra 

Analisis 

pengelolan 

retribusi parkir 

di kota makassar 

(studi kasus di 

perusahaan 

daerah parkir 

makassar raya ) 

Masalah penerimaan 

retribusi parkir yang 

masih banyak 

menemukan kendala 

dalam pengelolaan 

dimana masih 

bnanyak kawasan 

parkir yang strategis 

tetapi tidak terdaftar di 

PD   

Hasil penelitian ini masih 

kurang baik, karena target 

yang meningkat tetapi 

justru tidak tercapai. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian saya 

adalah skripsi ini dalam 

penelitian saya tentang 

pemungutan Retribusi 

minuman beralkohol yang 

tidak sesuai dengan Perda 

No.9 Tahun 2011. Namu 

pelaksaaannya masih 

kurang baik. 

2 Yuliana Subekti  Pengelolaan 

retribusi 

terminal untuk 

meningkatkan 

realisasi 

penerimaan 

retribusi 

terminal di 

kabupaten 

lampung timur 

(studi pada dinas 

perhubungan, 

komunikasi dan 

informasi 

kabupaten 

lampung timur)  

Terdapat realisasi 

retribusi terminal yang 

tidak mencapi target 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini diketahui 

bahwa pengelolan retribusi 

terminal untuk 

meningkatkan realisi 

penrimaan retribusi 

terminal di Kabupaten 

Lampung Timur belum 

maksilam.  

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian saya 

adalah realisasi dalam 

pemungutan retribusi 

minuman beralkohol 

masih kurang baik, karena 

realisasi pertahunnya tidak 

mencapai target yang telah 

di tetapkan. 

3 Lukman Hakim 

Pulungan 

Tinjauan tentang 

pengawasan 

terhadap izin 

mendirikan 

bangunan (IMB) 

berdasarkan 

peraturan daerah 

no 1 tahun 2010 

tentang retribusi 

izin mendiirikan 

bangunan di 

marpoyan damai 

Masih adanya 

penguasaan dan 

kepemilikan tanah 

terhadap sebagian 

masyarakat tersebut 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan menujukan 

bahwa penguasaan, 

penggunaan tanah dan 

kepemilikan tanah masih 

belum begitu tertib. 

Perbedaa penelitian saya 

dengan penelitian ini 

adalah pemungutan 

Retribusi minuman 

beralkohol yang tidak 

sesuai dengan Perda No.9 
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No Nama Judul Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

Tahun 2011. Namu 

pelaksaaannya masih 

kurang baik dan realisasi 

tidak sesuai dengan target 

pertahunnya 

4 Ardana Indra 

Perdana 

Analisis 

penerimaan 

retribusi pasar di 

kota semarang  

Upaya untuk 

meningkatkan 

penerimaan retrbusi 

pasar  

Hasil penelitia ini 

menunjukan bahwa 

variable jumlah penduduk 

dan PDRB berkapita 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan retribusi pasar. 

Perbedaa penelitian saya 

dengan penelitian ini 

adalah pemungutan 

Retribusi minuman 

beralkohol yang tidak 

sesuai dengan Perda No.9 

Tahun 2011. Namu 

pelaksaaannya masih 

kurang baik dan realisasi 

tidak sesuai dengan target 

pertahunnya 

5 Norma Vita 

Utami 

Pelayanan 

permohonan izin 

mendirikan 

bangunaan di 

kabupaten 

seleman (Perda 

No 5 Tahun 

2011 tentang 

banguna 

gedung) 

Banyak masyarakat 

yang kurang akan 

kesadaran hukum dan 

kurangnya kepatuhan 

terhadap hokum yang 

berlaku sehingga 

terkadang masyarakat 

tak menghiraukan 

akan adanya IMB 

tersebut 

Hasil penelitia ini 

menunjukan bahwa 

variable jumlah penduduk 

dan PDRB berkapita 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan retribusi pasar. 

Perbedaa penelitian saya 

dengan penelitian ini 

adalah pemungutan 

Retribusi minuman 

beralkohol yang tidak 

sesuai dengan Perda No.9 

Tahun 2011. Namu 

pelaksaaannya masih 

kurang baik dan realisasi 

tidak sesuai dengan target 

pertahunnya 
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2.7 Pandangan Islam Tentang Retribusi 

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu 

bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada 

dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemashlahatan 

bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan 

khusus, misalnya firman Allah ta'ala untuk mentaati ulil amri (Pemerintah) : 

ُسىَل َوأُولِي األْمِر ِمْنُكمْ  َ َوأَِطيعُىا الرَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُىا أَِطيعُىا َّللاَّ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. QS An-Nisaa : 59. 

 

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati 

aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan 

Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam beberpa haditsnya Rasulullah juga 

memerintahkan agar senantiasa taat kepada pemerintah : 

Kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati pemerintah selama tidak 

menyimpang dari nilai-nilai Islam, walaupun hal tersebut tidak disukainya. Hal ini 

didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.: Dari Nabi 

saw. beliau bersabda: Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat 

dalam melakukan perintah yang disukai atau pun tidak disukai, kecuali bila 

diperintahkan melakukan maksiat. Bila dia diperintah melakukan maksiat, maka 

tidak ada kewajiban untuk mendengar serta taat. HR Muslim. 

Maka setiap warga Negara wajib untuk mentaati setiap peraturan yang 

dibuat oleh pemrintah, termasuk dalam masalah retribusi. Beberapa kaidah 

fiqhiyyah juga membahas tentang hak dari pemerintah untuk memungut retribusi 

secara umum kepada warga negaranya karena adanya kebutuhan. Jika tidak ada 
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kebutuhan maka dilarang, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang menegaskan 

“Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan syari’ah”. 

Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syari’ah adalah pencurian 

atau perampokan harta yang ada sanksinya, tetapi jika dibenarkan oleh syari’ah 

maka diperbolehkan. Misalnya : petugas zakat dibolehkan mengambil harta zakat 

dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat. 

 

2.8 Definisi Konsep 

1.  Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Proses implementasi kebijakakan 

adalah sebuah complex of interaction processes di antara sejumlah besar 

aktor yang berbeda dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang 

independen 

2.  Pengawasan adalah salah  satu  fungsi organik  manajemen,  yang  

merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjuksi dan 

ketamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan 

telah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana , kebijaksanaan, 

instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. 

3.  Retribusi Daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

pendapat asli daerah yang di harapkan menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
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2.9 Konsep Operasional  

Variabel  Indikator  Sub Indikator 

Pelaksanaan Perda 

Retribusi No 9 Tahun 

2011 Tentang  

Pemunutan Retribusi 

Minuman Beralkohol 

Tata cara 

pemungutan 

1  Retribusi dipungut di wilayah 

Kabupaten Karimun. 

2  Bupati menunjuk Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Karimun untuk 

melakukan tugas menagih 

biaya Retribusi dan disetor ke 

Kas Daerah Kabupaten 

Karimun sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

3  Retribusi dipungut 

berdasarkan SKRD atau 

dokumen lain yang 

dipersamakan. 

4  Dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat(3) dapat 

berupa karcis, kupon dan 

kartu langganan. 

5  Ketentuan lebih lanjut 

tentang tata cara pelaksanaan 

pemungutan Retribusi 

ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 Tata cara 

pembayaran 

1  Pembayaran retribusi 

menggunakan SSRD dan di 

lakukan sekaligus atau lunas 

2  Pembayaran retribusi harus di 

lunasi dalam jangka waktu 30 

(tiga puluh) hari kerja. 

3  Setiap pembyaran retribusi 

diberikan tanda bukti dan 

dicatat dalam buku 

penerimaan. 

4  Ketentuan lebih lanjut 

tentang tata cara  pembayaran 

retribusi di tetapkan dengan 

peratutan bupati 

 Tata cara 

penagihan 

1  Apabila dalam jangka      

waktu sebagaimana di 

maksud dalam pasal 68 ayat 

(2) retribusi tidak dilunasi, 

maka kepada wajib retribusi 
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Variabel  Indikator  Sub Indikator 

diberikan surat teguran yang 

di lakuikan oleh pejabat yang 

berwenang setelah lewat saat 

jatuh tempo pembayaran 

retribusi. 

2  Dalam jangka waktu 7 (tujuh) 

hari sejak surat teguran 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), wajib retribusi harus 

melunasi retrtibusi yang 

terutang. 

3 Retribusi yang terutang 

ditagih dengan menggunakan 

STRD. 

4  Bentuk, jenis dan isi surat 

teguran, serta penerbit STRD 

di tetapkan dengan peraturan 

bupati. 

  Pemberian sanksi Dalam hal wajib retribusi tidak 

membayar pada waktunya atau 

kurang membayardikenakan 

sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 2% (dua 

\erseratus) setiap bulan dari 

retribusi yang terutang atau 

kurang dibayar dan ditagih 

dengan menggunakan STRD. 

Sumber Perda No 9 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Retribusi Daerah 
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2.10 Kerangka Berfikir 

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian mengenai analisis pelaksanaan 

perda kabupaten karimun no 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah (studi kasus 

tentang penjualan minuman beralkohol di kota tanjung balai karimun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perda  Kabupaten Karimun No 9 Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis pelaksanaan perda no 9 tahun 2011  

Tentang pemungutan retribusi minuman beralkohol di 

Kota Tanjung Balai Karimun 

Menentukan standar pemungutan retribusi usaha 

perdagangan minuman beralkohol, tata cara 

pemungutan, tata cara prmbayaran, tata cara penagihan, 

sanski administrasi 

Terlaksananya Peraturan daerah No 9 Tahun 2011 

yang mksimal dalam pemungutan Retribusi Daerah Di 

Kota  Tanjung Balai Karimun 

 

 


