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BABI 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau 

lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan 

ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik 

Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara 

Kesatuan yang berbentuk Republik”. 

Tujuan Negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan arus 

reformasi yang telah digulirkan dengan harapan agar aparatur pemerintah dapat 

mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintah Negara, dengan menerapkan pengawasan dan pelayanan kepada 

publik. 

Pemerintah daerah adalah penyelenggaran pemerintahan daerah otonom 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintah dalam ketentuan ini sekaligus 

mengandung makna sebagai kegiatan atau aktifitas menyelenggarakan 

pemerintahan dan lingkungan jabatan. Satu hal yang perlu ditambahkan bahwa 

pemerintah daerah memiliki arti khusus, yaitu pemerintahan daerah yang 

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi. 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dikatakan penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada 

daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah 

Pusat kepada Daerah yang meliputi. Urusan Pemerintahan Konkuren yang 

diserahkan meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pada Urusan Wajib ada 

Urusan Wajib Pelayanan dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. 

Era globalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama 

pemerintahan daerah masih dirasakan adanya berbagai kendala yang perlu 

dibenahi dan diupayakan pemecahannya melalui kebijaksanaan dan langkah yang 

harus ditetapkan dengan strategi yang tepat, sehingga pemerintah semakin maju 

dan kuat serta semakin baik dalam melayani dan mengayomi masyarakat terutama 

di Kota Pekanbaru. 

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah otonomi yang berada 

diwilayah Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki pelayanan pendidikan yang luas 

diberikan terhadap masyarakat, sehingga setiap muta pendidikan harus 

dikembangkan secara merata dan semaksimal mungkin. Kota Pekanbaru memiliki 

luas kurang lebih 632,26 Km
2
, terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 kelurahan dan 

jumlah penduduk 782,162 jiwa. 

Kecamatan Marpoyan Damai adalah kecamatan yang terus berkembang di 

mana Kecamatan Marpoyan Damai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 

175.634 jiwa dan luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah 4.872 Km
2
 

atau sama dengan 9,46%. Sejalan dengan itu salah satu dari penanganan 
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penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut 

diantaranya seperti izin gangguan Loundry, dikarenakan banyaknya usaha tersebut 

yang belum memiliki izin gangguan di Kecamatan Marpoyan Damai. 

Selain itu gangguan juga memiliki arti penting sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 dimana “guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan perlu di lakukan 

pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dengan mengatur 

perizinan atas setiap usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan 

bahaya, kerugian dan gangguan”. 

Oleh sebab itu, maka pemerintah menetapkan peraturan sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 1 yang 

berbunyi bahwa”setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha 

yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin 

Gangguan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”. Dengan demikian terlihat 

jelas bahwa kepemilikan Izin Gangguan bagi masyarakat yang memiliki usaha 

sangatlah penting. Yang mana pelaksanaan dan prosesnya dilaksanakan di Badan 

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru. 

Penetapan Retribusi Izin Gangguan di Kota Pekanabru berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 

Gangguan yang bertujuan agar terkoordìnìmya dalam penanganan izin gangguan 

yang menimbulkan danipak terhadap lingkungan sekitar di masyarakat dengan 

sasaran tercapainya setiap Usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan 

disekitarnya memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Penetapan perda retribusi 
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izin gangguan cenderung hanyalah peraturan semata saja melainkan masih terlihat 

usaha yang menimbulkan dampak lingkungan terhadap lingkungan disekitarnya 

belum diterapkan secara merata sehingga kepemilikan usaha masih banyak yang 

belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Pelaksanaan kewenangan ini 

diberikan kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 

Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Izin Gangguan, di sebutkan bahwa Badan Pelayanan Terpadu 

dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang 

dilaksanakan secara terpadu sam pintu. Terlihat jelas bahwa kewenangan dalam 

penerbitan izin gangguan dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kota Pekanbaru terutama dalam izin Loundry. 

Retribusi Loundry adalah penetapan pajak jasa yang telah ditetapkan 

pemerintab kota Pekanbaru terhadap setiap usaba Intensitas Gangguan Sedang 

yang memiliki dampak lingkungan terhadap lingkungan setempat dikarenakan 

usaha tersebut menimbulkan limbah yang tidak sedap sehingga berpengaruh bagi 

kenyamanan lingkungan tersebut. 

Dengan demikian dapat di jelaskan bahwa izin gangguan dalam hal 

laundry termasuk kedalam jenis usaha perusahaan yang menggunakan mesin 

dengan Intensitas Gangguan Sedang, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi kin 

Gangguan yang dìantaranya usaha laundry yaitu Usaha/perusahaan yang 

menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang. 
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Usaha Laundry perlunya memiliki kepengurusan izin usaha agar setiap 

laundry yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya yaitu izin 

gangguan (HO) dimana setiap usaha yang memiliki dampak pencemaran terhadap 

lingkungan disekitar usaha tersebut.  

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi hin Gangguan pada pasal 10 didasarkan pada Retribusi dihitung 

didasarkan atas perkalian Luas Tempat Usaha, Indeks Gangguan, Indeks Lokasi 

Jalan dan Tarif Satuan Retribusi Gangguan.  

Disamping itu, Izin Gangguan memiliki masa berlaku serta wajib 

mendaftar ulang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Izin 

Ganggúan berlaku sampai 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap 

tahunnya dengan membayar retribusi”. 

Perkembangan Usaha Loundry di Kota Pekanbaru semakin tahun semakin 

tinggi dimana dapat dilihat pada tabel dibawa ini:  

Tabel 1.1 Jumlah Izin Gangguan loundry di Kota Pekanbaru Tahun 2016 

No. Kecamatan Memiliki izin Tidak memiliki 

izin 

(1) (2) (3) (4) 

1 Pekanbaru kota  - - 

2 Sail  1 16 

3 Senapelan  - 19 

4 Limapuluh  2 15 

5 Sukajadi  6 13 

6 Bukit raya  4 13 

7 Rumbai  3 12 

8 Tampan  5 19 

9 Payung sekaki  4 19 

10 Marpoyan damai  4 21 
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11 Rumbai pesisir  - 19 

12 Tenayan raya  5 19 

Jumlah 34 186 

Sumber : Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dimana diketahui Jumlah Izin Gangguan laundry 

di Kota Pekanbaru Tahun 2016 semakin meningkat dimana jumlah kepemilikan 

usaha laundry yang memiliki izin sebanyak 34 sedangkan yang tidak memiliki 

izin sebanyak 186. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui pada kecamatan 

Marpoyan Damai adalah usaha loundry yang paling banyak tidak memiliki izin 

hal ini sebanyak 21 kepemilikan usaha laundry yang tidak memiliki izin serta 

yang memiliki izin sebanyak 4 Usaha Loundry, begitu juga Kecamatan Rumbai 

bahwa kepemilikan usaha laundry paling sedikit diman usaha loundry yang 

memiliki izin sebanyak 3 usaha loundry sedangkan yang tidak memiliki izin 

sebanyak 13 usaha laundry. Sehingga diketahui Kecamatan Marpoyan Damai 

adalah Usaha laundry yang paling banyak tidak memiliki izin serta jumlah usaha 

laundry paling banyak dan Kecamatan lainnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dimana Kecamatan Marponyan Damai 

masih ditemuinya Usaha laundry yang paling banyak, Adapun jumlah Loundry 

yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada tahun 2016 adalah 

sebagai berikut: 

Table 1.2: Jumlah Loundry di Kecamatan Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru 

No. Loundry Keterangan 

(1) (2) (3) 

1 D-zi Lounbdry  Tidak memiliki izin  

2 Tosca Lounbdry Tidak memiliki izin 

3 Mutiara Lounbdry Memiliki izin  

4 Sip Lounbdry Tidak memiliki izin  

5 Ok Lounbdry Tidak memiliki izin  
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6 Pink Lounbdry Tidak memiliki izin  

7 Ayu fres Lounbdry Tidak memiliki izin  

8 Mammy Lounbdry Memiliki izin 

9 Ungu Lounbdry Tidak memiliki izin  

10 Harum Lounbdry Tidak memiliki izin  

11 Sopian Lounbdry Tidak memiliki izin  

12 Clean Lounbdry Tidak memiliki izin  

13 Rumah Lounbdry Memiliki izin 

14 Mulia Lounbdry Tidak memiliki izin  

15 Bersama Lounbdry Tidak memiliki izin  

16 Arya Lounbdry Tidak memiliki izin  

17 Mawar Lounbdry Tidak memiliki izin  

18 Pink Lounbdry Tidak memiliki izin  

19 Berlian Lounbdry Memiliki izin 

20 Bunda Lounbdry Tidak memiliki izin  

21 Sasa Lounbdry Tidak memiliki izin  

22 Bersih Lounbdry Tidak memiliki izin  

23 Ratu Lounbdry Tidak memiliki izin  

24 Intan Lounbdry Tidak memiliki izin  

25 Saudara Lounbdry Tidak memiliki izin  

Sumber : Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, 2017 

Dan uraian diatas, Adapun pasal-pasal yang dipermasalahkan dalam 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 adalah pasal 2 ayat 1 

yang berbunyi bahwa” setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan 

usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki 

Izm Gangguan dan Walikota Atau Pejabat yang ditunjuk”, pasal 3 yang 

menyebutkan bahwa “izin gangguan berlaku selama 5 tahun dan wajib mendaftar 

ulang setiap tahun dengan membayar retribusi. Serta pasal 22 ayat 1 yang 

menyebutkan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini dapat di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau 

kurang dibayar.”  

Keadaan ini bisa dilihat dan fenomena berikut:  
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1.  Terindikasi bahwa Sumber Daya Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman 

Modal (BPTPM) dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 8 Tahun 2012 pasal 2 ayat 1 belum terlaksana dengan baik yang 

berbunyi bahwa “setiap orang pribadi atau badan yang melakukan 

kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan 

wajib memiliki Izin Gangguan dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk” 

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi banyak terjadi ketidak 

sesuaian dilapangan dimana masih banyak pengusaha yang membuka usaha 

Loundry khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai tanpa mengurus dan 

memiliki Izin Gangguan terlebih dahulu.  

2.  Diketahui belum terlaksananya komunikasi terhadap masyarakat mengenai 

izin gangguan Loundry dimana dikatakan pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 

8 Tahun 2012 pasal 3 menyebutkan bahwa “izin gangguan berlaku selama 5 

tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahun dengan membayar retribusi” 

dimana kepemilikan usaha Loundry belum terdaftar dalam kepemilikan izin 

usaha, serta belum melakukan pendaftaran ulang usaha sebagaimana 

ditetapkan terhadap kepemilikan usaha Loundry tersebut.  

Dan beberapa fenomena yang telah dijelaskan tentunya hal tersebut akan 

berdampak kepada ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat selain itu juga 

menyebabkan kerugian bagi pemasukan keuangan daerah Kota Pekanbaru sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

peraturan daerah kota pekanbaru belum terealisasikan secara optimal sehingga 
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penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi hin Gangguan 

(Studi izin Gangguan usaha Loundry Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru)  

 

1.2 Perumusan MasaÌah  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1.  Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 

2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Izin Studi Izin Gangguan 

Loundry Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)?  

2.  Apa Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan 

(Studi Izin Studi Izin Gangguan Loundry Di Kecamatan Marpoyan Damai 

Kota Pekanbaru)?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1.  Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Izin Studi Izin 

Gangguan Loundry Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru). 

2.  Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Izin Studi Izm 

Gangguan Loundry Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).  
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1.3.2 Manfaat Penelitian  

Adapan Kegunaan dañ penelitian yang dilaksanakan antara lain:  

1.  Sebagai Sumber dan imformasìh bagi pihak terkait Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Studi Izin Gangguan 

Loundry Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru  

2.  Bahan pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik.  

3.  Informasi bagi penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang.  

 

1.4 Sistematika Penulisan .  

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menuangkan ke dalam 6 (enam) 

bab dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II : TELAAH PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, pada 

akhir bab ini akan diuraikan juga pandangan islam, kerangkapemikiran, defenisi 

konsep, konsep operasional dan operasional variablepenelitian dan teknik 

pengukuran.  

 

BAR III : METODE PENELITIAN DAN ANALISA DATA  

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

serta teknik analisis data.  
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Bab ini akan membahas tentanggarnbaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi kondisi geografis, demografi, struktur organisasi dan uraian tugas sub-

sub bagian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan membuat hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian.  

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  

Dan berbagai pembahasan di atas, maka hab ini penulis menyajikan 

kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting. 

 


