
 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

koordinasi antara Diskoperindag Kota Bandar Lampung, BBPOM Kota Bandar 

Lampung, dan Satpol PP Kota Bandar Lampung, maka penulis memberikan 

simpulan bahwa: 

1. Koordinasi yang dilakukan oleh ketiga instansi pemerintah sudah dilakukan 

tetapi belum efektif karena dari delapan teknik koordinasi yang efektif ada 

tiga teknik yang belum dilaksanakan dengan baik. Teknik yang sudah 

dilakukan secara efektif yakni: (a.) Hierarki yang dilaksanakan oleh para 

pelaksana koordinasi dilaksanakan secara baik dan cukup jelas sesuai dengan 

Instruksi Walikota. (b) Peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan dilaksanakan 

oleh antar instansi dalam pengawasan minuman beralkohol sesuai dengan 

Permendag dan Instruksi Walikota dengan cukup jelas. Dilihat dari prosedur 

yang telah dilaksanakan dalam penjualan minuman beralkohol memiliki izin 

tempat dan izin menjual minuman beralkohol yang sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dalam 

penjualan minuman beralkohol. (c) Perencanaan dalam pengawasan minuman 
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beralkohol dilakukan dengan baik sesuai dengan renstra yakni adanya rapat 

sebelum dilakukan sidak di lapangan. (d) Panitia dalam pengawasan 

minuman beralkohol dilaksanakan dengan cukup jelas. Panitia tersebut terdiri 

dari pihak-pihak antar instansi yang memiliki pembagian kerja dalam 

pengawasan minuman beralkohol yang disebut tim. (e) Bagian penghubung 

dilaksanakan oleh para pelaksana koordinasi dengan adanya tim. 

 

Sementara teknik yang belum dilaksanakan dengan efektif yaitu: (a) Ide 

dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung belum 

dilaksanakan secara efektif karena gagasan-gagasan pada pengawasan 

minuman beralkohol hanya bersifat monoton dari tahun ke tahun. (b) 

Indoktrinasi Insentif yang dilakukan pada pelaksanaan koordinasi dalam 

pengawasan minuman beralkohol berupa kesatuan tindakan. Kesatuan 

tindakan tersebut belum efektif karena pelaksanaan pengawasan di lapangan 

sesuai tupoksi masing-masing sehingga jumlah sitaan minuman beralkohol 

masih banyak ditemukan saat razia pada akhir tahun tidak jauh berbeda 

dengan tahun sebelumnya. (c) Insentif pelaksanaan insentif belum 

dilaksanakan dengan baik karena tidak adanya MoU secara tertulis. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat pada koordinasi antar instansi dalam 

pengawasan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung 

a. Faktor Pendukung 

Dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam pengawasan minuman 

beralkohol terdapat faktor pendukung yaitu faktor sumber daya manusia 
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yang berupa tim di lapangan dan hierarki wewenang antar SKPD berjalan 

secara tupoksi berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. 

 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dari pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam 

pengawasan minuman beralkohol adalah pelaksanaan rapat yang dilakukan 

tidak secara rutin atau kontinuitas, kurangnya Pemahaman para SKPD 

pada pelaksanaan koordinasi pengawasan minuman beralkohol di Kota 

Bandar Lampung , tidak adanya ide kreatif yang lebih inovatif pada 

pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam pengawasan minuman 

beralkohol di Kota Bandar Lampung dan adanya kerjasama yang 

dilakukan oleh oknum lain. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait koordinasi 

antara Diskoperindag Kota Bandar Lampung, BBPOM Kota Bandar Lampung 

dan Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kegiatan berupa pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran antar SKPD agar tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya 

masing-masing. 

2. Memberikan aturan tertulis, seperti MoU atau Surat Keputusan (SK) untuk 

mendukung koordinasi yang baik antar instansi dalam pengawasan minuman 

beralkohol. 
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3. Membuat jadwal rapat koordinasi dengan teratur dan pelaksanaan rapat 

dilakukan secara kontinuitas tidak hanya berdasarkan waktu tertentu serta 

laporan dari masyarakat saja. 

4. Ketua tim dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung 

harus lebih mengeefektifkan kinerja para anggota dengan melibatkan semua 

anggota instansi di lapangan serta unsur pembantu seperti BBPOM dalam 

pengawasan di lapangan tidak hanya berdasarkan pengawasan produk saja 

tetapi juga pengawasan peredaran. 

5. Adanya pemberian reward yang diberikan kepada anggota tim agar lebih 

bersemangat untuk memberikan inovasi dalam pengawasan minuman 

beralkohol di Kota Bandar Lampung yang berupa tambahan gaji atau 

kenaikkan pangkat. 

6. Antar SKPD harus melakukan kerjasama juga dengan pihak lain seperti LSM 

yang diwakili oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang 

harus diikutlibatkan dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Bandar 

Lampung agar tiap akhir tahun jumlah sitaan atau peredaran minuman 

beralkohol dapat berkurang. 

7. Pemberian denda yang ditambahkan kepada pedagang yang melanggar aturan  

penjualan minuman beralkohol. 

 

 


