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ABSTRAK 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN 

BERALKOHOL DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

M. ARAFAT SANJAYA 

 

 

Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau biasa dikenal sebagai 

minuman beralkohol di Indonesia sudah semakin meningkat. Dengan dikeluarkannya 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, maka seharusnya 

tidak ada warung/kios yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol di dekat 

lingkungan sekolah. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada kios yang menjual 

minuman beralkohol di dekat lingkungan sekolah. Adapun permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah pemungutan retribusi izin tempat 

penjualan minuman beralkohol ? 2) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam 

pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan studi lapangan. 

 

Hasil penelitian 1) Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Dinas Perdagangan 

Kota Bandar Lampung, dan selanjutnya pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah 

(Bank Lampung) sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan pembayaran harus 

dilakukan secara tunai/lunas. 2) Faktor-Faktor Penghambat dalam permasalahan ini 

adalah peneliti masih menemukan kios yang menjual minuman beralkohol tanpa 

memiliki izin. 

 

Kata Kunci : Retribusi, Izin, Minuman Beralkohol 
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MOTTO 

 

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at 

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya” 

(Q.S Al Baqarah : 219) 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk berhala) , mengundi nasib dengan anak panah, adalah 

perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan” 

(Q.S Al Maidah : 90) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau biasa dikenalsebagai 

minuman beralkohol di Indonesia sudah semakin meningkat. Hal ini disebabkan 

karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat tertentu akan minuman 

beralkohol, semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang menyediakan 

minuman ini, seperticlub, cafe, bar, diskotik, dan sebagainya mulai dari kadar 

alkohol yang rendah hingga yang paling tinggi. Minuman Beralkohol adalah 

minuman yang mengandung Etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang apabila 

dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman yang mengandung 

etanol dihasilkan dari penyulingan yang diproduksi dengan cara fermentasi biji-

bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran.
1
 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan 

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 1 menyatakan minuman 

beralkohol adalah minumanang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) 

yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan 

cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Adapun dampak 

negatif dari minuman beralkohol dari segi kesehatan yaitu gangguan fisik, 

                                                           
1
 Aminudin, Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan.  (Jakarta : Quadra,  2010), hlm. 8 



2 

 

gangguan jiwa, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta 

menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani.
2
 

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat psikoaktif 

adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga 

dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan 

kesadaran seseorang dan lain-lain. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu 

bahan atau zat yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau 

ketergantungan. Jadi alkohol adalah suatu zat yang bekerja secara selektif, 

terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, 

kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat 

menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.
3
 

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat 

menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap 

peredaran dan penjualan minuman beralkohol. 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses 

dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi 

dan desitilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan 

perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun 

yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol yang berasal 

dari fermentasi. 

 

                                                           
2
Ibid. hlm. 18 

3
Ibid. hlm. 20 
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Sebagian  orang  yang  mengonsumsi  mirastelah  menjadikan  kegiatan  

meminum miras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengkonsumsi  

miras meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba 

meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman 

beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. 

Tercatat sejumlah korban berjatuhan akibat minuman ini. Minuman ini kerap 

digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-

senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Alkohol 

jikadikonsumsi secara berlebihan dapat  menyebabkan penyakit. 

Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan golongannya, yaitu : 

a. Minuman  Beralkohol  golongan  A  adalah  minuman yang  mengandung  etil 

alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima 

persen); 

b. Minuman  Beralkohol  golongan  B  adalah  minuman  yang  mengandung  

etil alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengankadar  lebih  dari  5%  (lima  

persen)  sampai dengan 20% (dua puluh persen);dan 

c. Minuman  Beralkohol  golongan  C  adalah  minuman  yang  mengandung  

etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh 

persen) sampai dengan 55% (lima puluhlima persen)
4
 

 

Perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang 

diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 

ketentuan perundang-undangan. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, 

berkutat dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang 

                                                           
4
http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html, pada tanggal 7 januari 2017 pukul 08.23 

http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html


4 

 

diingikan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat 

persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi di dalam 

pemerintahan suatu negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma norma 

kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.
5
 

Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebjakan yang sesuai 

dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan 

negara dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang termasuk dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945 alinea ke-

empat, dapat terwujud dan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 untuk 

mewujudkan kesejahteraan negara. 

Izin merupakan sesuatu yang penting dalam membuat suatu usaha, dengan adanya 

izin seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan 

kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil maanfaat untuk 

keuntungan usahanya. Namun demikian pemerintah dapat pula mengambil 

langkah pertimbangan keterbatasan  dan jasa kestabilan untuk memelihara 

persaingan usaha yang sehat dengan membatasi pemberian izin usaha. 

Izin sebagai bukti legalitas untuk menjalankan usaha khususnya perdagangan 

barang yang dijual bebas ataupun barang yang perdagangannya dalam 

pengawasan pemerintah. Barang dagang yang perdagangannya diawasi oleh 

pemerintah salah satunya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol 

termasuk dalam barang perdagangan dalam pengawasan karena efek 

                                                           
5
 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 

hlm. 9 
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darimengkonsumsi minuman beralkohol ini dapat menurunkan atau 

menghilangkan kesadaran orang dan menyebabkan penyakit pada tubuh manusia.  

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa 

tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. 

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah 

adalah: Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi 

pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. 

Retribusi daerah merupapakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas dasar 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6
 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 

2016 terdapat warung atau kios yang mejual minuman beralkohol di lingkunngan 

sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/1/2015, seharusnya tidak ada pengecer minuman beralkohol skala 

minimarket dan pengecer lainnya yang dapat menjual minuman beralkohol lagi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:“Pemungutan Retribusi Izin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Bandar Lampung” 

 

                                                           
6
 Yuswanto, Hukum Pakak Daerah (Bandar Lampung : Katalog Dalam Terbitan, 2010), hlm.xiii 
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 
 

1.2.1 Permasalahan 
 

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut maka ada dua pokok masalah 

yang akan dibahas: 

1. Bagaimanakah pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman 

beralkohol ? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemungutan retribusi izin 

tempat penjualan minuman beralkohol ? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, 

dengan kajian mengenaipelaksanaan pemungutan retribusi izin tempat penjualan 

minuman beralkohol di Kota Bandar Lampungdan faktor-faktor yang menjadi 

penghambat program tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada 

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian 

dilaksanakan pada Tahun 2017. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaiaman pelaksanaan pemungutan retribusi izin tempat 

penjualan minuman beralkohol di Kota Bandar lampung. 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemungutan 

retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

 



7 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 
 

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritisdiharapkan berguna dalam pengembangan 

keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah 

kebijakan pemerintah daerah. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dan pihak-

pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin tempat 

penjualan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pemungutan 
 

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau 

mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 

tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan 

mulai dari perhimpunan data objek subjek pajak retribusi, penetapan besarnya 

pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajakatau retribusi 

wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran. Dari definisi diatas 

dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhanaktivitas untuk 

menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan data 

dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.
7
 

 

2.2. Retribusi 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (64)Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 

Maknanya adalah retribusi merupakan pembayaran  atas  penggunaan barang atau 

jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan 

                                                           
7
 Adrian sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), hlm 5 
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umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan 

atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas 

(dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati. 

Permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan 

pula bahwa persaingan retribusi antara  pemerintah  daerah  tidak  akan menjadi 

bahan  pertimbangan  dalam  menentukan tarif, yang penting adalah bila ada 

pemerintah daerah yang berdekatan mengadakanatau menyediakan barang 

ataujasa yang sama, maka saling tukar  informasi menjadi penting untuk 

mengurangi kerugian. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah 

adalahsebagai berikut:
8
 

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah; 

2. Dalam   pungutan   retribusi   terdapatprestasi   yang   diberikan   daerah   yang 

langsung dapat ditunjuk; 

3. Retribusi  dikenakan  kepada  siapa  saja  yang  memanfaatkannya  atau  

denganjasa yang disiapkan daerah. 

4. Adanya kontraprestasi yang secaalangsung dapat ditunjuk. 

 

Menurut Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerahdan Retribusi Daerah: 

1. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

                                                           
8
 Marlia Eka Putri, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. (Bandar Lampung : Anugrah Utama 

Raharja, 2015), hlm.72 
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2. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Jasa Umum. 

 

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah 

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial yang meliputi: 

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 

2. Pelayanan   oleh   Pemerintah   Daerah   sepanjang   belum   disediakan   secara 

memadai oleh pihak swasta. 

 

Secara terperinci mengenai jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha disebutkan pada Pasal 

127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang meliputi: 

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

3. Retribusi Tempat Pelelangan; 

4. Retribusi Terminal; 

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

7. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
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PAD berperan sebagai sumberpembiayaan pembangunan daerah masih rendah. 

Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih 

kurang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa 

daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka 

upayanya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan 

ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah 

yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi. 

Menurut Soelarno, Retribusi sebagai pemungutan pemerintah pusat atau daerah 

pada orang atau badan, berdasarkan norma-norma yang ditetapkan berhubungan 

dengan jasa yang diberikan. 

Menurut Suparmoko, Retribusi yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada 

pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang 

langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sedangkan 

Menurut Mardiasmo, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9
 

Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daereah yang dipungut 

sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pemungutan iuran retribusi harus 

menganut asas manfaat (benefit principles), dimana pungutan retribusi yang harus 

dibayar oleh penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang 

diterimanya.
10

 

                                                           
9
 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Bekasi : Graha Ilmu, 2010), hlm. 45 

10
 Adrian Sutedi, Op. Cit hlm. 9 
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Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah 

ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Penggolongan jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 dibagi menjadi tiga yakni:
11

 

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum 

adalah: 

1) Retribusi pelayanan kesehatan 

2) Retribusi pelayanan kebersihan 

3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil 

4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

5) Retribusi pelayanan pasar 

6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

7) Retribusi pengujian kapal perikanan 

8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

PemerintahDaerah dengan menganut prinsip komersial karena seyogyanya 

disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai tempatnya, harta yang 

                                                           
11

 Marlia Eka Putri, Op.Cit. hlm.75 
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dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh 

Pemerintah Daerah. Jenis-jenis retribusi jasa usaha : 

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan 

3) Retribusi tempat pelelangan 

4) Retribusi terminal 

5) Retribusi tempat khusus parkir 

6) Retribusi penyedotan kakus 

7) Retribusi rumah potong hewan 

8) Retribusi penyebrangan di atas air 

9) Retribusi pengelolaan limbah cair 

10) Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

11) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 

12) Retribusi tempat penginapan / villa / pesanggrahan 

c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentinganumum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, 

yaitu : 

1) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) 

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

3) Retribusi izin gangguan 
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4) Retribusi izin trayek 

Dalam menentukan besarnya masing-masing retribusi dipelukan prinsip dan 

sasaran penetapan retribusi daerah. Adapun prinsip dan sasaran tersebut menurut 

Mardiasmo adalah : 

a. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah 

denganmempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 

b. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk 

memperolehkeuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas 

diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 

c. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk 

menutupsebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan. Mengenai penetapan tarif retribusi, dapat ditinjau kembali 

paling lama 5 tahun sekali.
12

 

 

2.3. Izin 

Perizinan adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang 

menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyartan dan prosedur 

sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13

Izin 

merupakan suatu persetujuan dari seseorang atau badan yang bersifat 

memperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan yang 

                                                           
12

 Adrian Sutedi, Op.Cit. hlm. 54 
13

Sjachran Basah, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara. 
(Surabaya:FH UNAIR, 1995), hlm. 4 
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berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin yang 

dilanggar.
14

 

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mengatakan izin merupakan suatu persetujuan 

dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam 

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin 

dalam arti sempit) berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, 

dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu 

kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tetutup 

kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan 

perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang 

bersangkutan.
15 

Van der Pot mengatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan 

dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat 

peraturan. Ahli hukum Indonesia Prajudi Atmosudirdjo mengatakanizin 

(vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu 

larangan oleh undang-undang. Larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-

syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk 

memperoleh dispensasi dan larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan 

petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang 

bersangkutan.
16

 

                                                           
14

 Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 24 
15

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Gadjah Mada University Press: 
Yogyakarta, 2005), hlm. 127 
16

Ibid. hlm. 128 
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Menurut WF. Prins, yang dikutip oleh Soehino dalam bukunya, memberikan 

pengertian izin sebagai berikut: "Pernyataan yang biasanya dikeluarkan 

sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi 

hal yang menjadi objek dan perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan 

dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asal saja di bawah pengawasan alat-alat 

perlengkapan Administrasi Negara".
17

 

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang 

berwenang, yang isi substansinya mempunyai sifat sebagai berikut: 

a. izin bersifat bebas, adalah izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang 

penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang 

berwenang dalam izin memiliki kebebasan yang besar dalam memutuskan 

pemberian izin. 

b. izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang 

penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta 

organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya 

tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan 

mengaturnya. Izin yang bersifat terikat antara lain, yaitu IMB, izin HO, izin 

usaha industri dan lain-lain.Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan 

terikat adalah penting dalam hal apakah izin dapat ditarik kembali/dicabut 

atau tidak. Pada dasarnya izin yang merupakan keputusan tata usaha negara 

yang bebas dapat ditarik kembali/dicabut, hal ini karena tidak ada persyaratan 

yang bersifat mengikat bahwa izin tidak dapat ditarik kembali/ dicabut.
18

Pada 

izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-

                                                           
17

Soehino, Ilmu Negara, Edisi Ketiga, (Yogyakarta:Liberty, 1984), hlm. 94 
18

Adrian Sutedi, Op.cit. hlm. 174 



17 

 

syarat izin dapat diberikan dan izin dapat ditarik kembali/dicabut. Hal yang 

penting dalam pembedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya 

dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila izin tersebut sebagai 

Keputusan Tata Usaha Negara apabila digugat. 

c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai 

sifat menguntungkan bagi yang bersangkutan. Izin yang bersifat 

menguntungkan isi nyata keputusan yang memberikan anugerah kepada yang 

bersangkutan.
19

Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak tertentu atau 

pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Izin yang 

bersifat menguntungkan, antara lain SIM, SIUP, SITU dan lain-lain. 

d. Izin  yang  bersifat  memberatkan,  merupakan  izin  yang  isinya mengandung 

unsur-unsur  memberatkan  dalam  bentuk  ketentuan-ketentuan  yang  

berkaitan kepadanya.
20

Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan juga 

merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat 

sekitarnya.  Izin yang  bersifat  memberatkan,  antara  lain  pemberian  izin  

kepada  perusahaan tertentu. 

Berdasarkan  beberapa  pengertain  di  atas,  secara  umum  izin  adalah  

keputusan pejabat  administrasi  yang  berwenang  yang  memperbolehkan  untuk 

melakukan suatu     perbuatan     yang     dilarang     peraturan     perundang-

undangan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 

perundang-undangan, sehingga terlibat hubungan hukum. Dapat diketahui bahwa 

izin merupakan persetujuan yang dikeluarkan dari penguasa yang berfungsi 

sebagai alat perlengkapan administrasi Negara yang pemberiannya berdasarkan 

                                                           
19

 Ibid. hlm. 175 
20

Ibid. hlm. 176 
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peraturan perundang-undangan. Pada umunya sistem izin terdiri atas larangan, 

persetujuan yang merupakan dasar pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang 

berhubungan dengan izin. 

Di dalam perspektif Prajudi Atmo Sudirjo, mengenai fungus-fungsi hokum 

modern, izin dapat juga diletakkan pada fungsi menertibkan masyarakat, 

ketetapan yang berupa izin diberikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan 

bagi para warga. Tentu saja tidak ada gunaya apa yang telah tertuang dalam 

ketetapan tersebut, apabila tidak dipaksaan izin tersebut.
21 

Perizinan menurut perundang-undangan yang telah ditetapkan, selalu memuat 

ketentuan-ketentuan penting yang melarang warga masyarakat yang bertindak 

tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut sebagai konsejuensinya, maka 

dalam rangka penegakan hukum yang bersangkutan, dilengkapi pula dengan 

adanya ketentuan sanksi. Sanksi ini merupakan bagian penutup yang terpenting 

adil dalam hukum termasuk hukum admnistrasi, karena setiap peraturan 

perundang-undangan yang memuat perintah atau larangan, apabila tidak disertai 

sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebut tidak lagi mempunyai daya paksa. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran 

Basah
22

, bahwa sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap undang-undang, 

adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap undang-undang, tidak 

mempunyai arti apabila tidak mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan. Hal ini 

lebih jelas bahwa mengatur itu bersifat jenis peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
21

Prajudi Atmo Sudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 49 
22

Sjachrab Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 58 
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dikategorikan memaksa. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan harus dikenai sanksi. 

Lalu ditegaskan pula bahwa unsur-unsur izin antara lain: 

1. Alat kekuasaan (machtsmiddelen). 

2. Bersifat hokum public (publiekerchtlijke). 

3. Digunakan oleh penguasa (overhead). 

4. Sebagai reaksi ketidakpatuhan (recht eop niet naleving). 

 

Sedangkan   sanksi   pada   umumnya   yang   dikenal   dalam   lapangan   hokum  

administrasi adalah:
23

 

1. Bestuursdwang(tindakan paksa pemerintah). 

2. Penarikan   kembali   Keputusan   Tata   Usaha   Negara   (KTUN)   

yangmenguntungkan. 

3. Pengenaan pidana sanksi dan atau pidana kurungan. 

4. Pengenaan yang paksa oleh pemerintah (dwangsom). 

 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah  Daerah,  dimana  daerah  diberi  kekuasan  atau  wewenang  mengatur 

rumah tangganya sendiri dan dengan demikian pemerintah daerah harus 

membiayai pengeluarannya dengan menggunakan pendapatan daerahnya karena 

pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang 

ada. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pemerintah daerah memberlakukan 

suatu ketentuan tentang perizinan yang dapat menambah pendapatan daerahnya 

                                                           
23

Ibid. hlm. 60 



20 

 

serta untuk menjalankan tertib administrasi. Izin yang dapat diberlakukan oleh 

pemerintahan daerah yaitu:
24

 

1. Izin Penyelenggaraan Reklame. 

2. Izin Mendirikan Bangunan. 

3. Izin Gangguan/HO. 

4. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

5. Wajib Daftar Perusahaan (TDP). 

6. Tanda Daftar Gudang (TDG). 

7. Izin pembuangan Limbah Cair. 

8. Izin Trayek. 

9. Izin Usaha Industri. 

10. Tanda Daftar Industri. 

11. Izin Penumpukan Kayu. 

12. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Kesehatan. 

13. Izin Sertifikasi Laik Sehat. 

14. Izin Penyelenggaraan Kursus. 

15. Izin Lembaga Pelatihan Kerja. 

16. Izin Usaha Kepariwisataan. 

17. Izin Usaha Jasa Konstruksi. 

18. Izin Usaha Pemondokan. 

19. Izin Usaha PAUD. 

20. Izin Produksi Pangan Rumah Tangga. 

21. Izin Pengelolaan Air Tanah 

                                                           
24

Wawancara pada Kantor Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu.  
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22. Izin Pendirian SPBU. 

23. Izin Pengumpulan Pelumas Bekas. 

24. Izin Pendirian Depot Lokal. 

25. Izin Pengendalian Menara. 

 

2.4. Minuman Beralkohol 

Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses 

dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi 

dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan 

perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun 

yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara 

pengenceran minuman.
25

 

 

2.4.1. Pengadaan Minuman Beralkohol 

Kementerian Perdagangan (kemendag) merelaksasi
26

Peraturan Direktur Jendral 

Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) Nomor 04/PDN/PER/4/2014 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol Golongan A. Dalam relakasasi peraturan ini, pemerintah daerah akan 

diberikan wewenang untuk menetapkan daerah mana saja yang diperbolehkan 

dalam menjual bir dan minuman sejenisnya. Daerah yang bukan kawasan wisata 

tetap bisa memperdagangkan minuman beralkohol namun harus memenuhi syarat 

yang telah ditentukan oleh pemerintah. Larangan penjualan minuman beralkohol 

di minimarket yang ditetapkan tetap diberlakukan. Relaksasi peredaran minuman 

beralkohol menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Aturan tersebut 
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Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011Tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu 
26

 Relaksasi dalam KBBI: Pengenduran, dalam sebuah peraturan adalah pelonggaran 
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memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menentukan lokasi mana 

saja yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol di daerahnya masing-

masing. 

Pemerintah pusat memberikan kewenangam secara penuh kepada pemerintah 

daerah yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Tujuan dari 

dilakukannya relaksasi tersebut karena adanya daerah wisata yang banyak 

dikunjungi oleh wisatawan asing dan penurunan nilai kontribusi minuman dari 

penjual ritel seperti minimarket. Aturan yang terkait dengan perdagangan 

minuman beralkohol menjadi salah satu aturan disektor perdangan.
27

 

Minuman beralkohol golongan A tidak lagi diperbolehkan untuk diperdagangkan 

di minimarketatau toko pengecer lainnya dengan alasan perlindungan moral 

generasi muda. Setelah 5 bulan implementasi terhitung sejak 16 april 2015 sampai 

dengan november 2015 penjualan produk minuman berbahan dasar malt tersebut 

kemungkinan kembali terbuka bersamaan dengan deregulasi yang digagas 

pemerintah. Menurut Rachmat Gobel “penggegas kebijakan” menyatakan bahwa 

alasan moral sebagai landasan utama terbitnya regulasi tersebut, perubahan 

peraturan menteri dilakukan untuk menjaga moral dan kesehatan generasi muda. 

Namun implementasi yang belum cukup lama, peraturan tersebut menjadi salah 

satu dari kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan daya beli 

masyarakat, daya saing industri, serta investasi ditengah-tengah kelesuhan 

ekonomi indonesia. 
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Dikutip dari Republika.com-Lampung, diakses 30 Desember 2016 
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Deregulasi
28

dari kebijakan tersebut bertujuan untuk menegaskan kembali peran 

pemerintah daerah (pemda) dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol 

golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara terperinci dari 

pengertian tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjualan minuman 

beralkohol. Penderegulasian yang dilakukan pemerintah berlandaskan pada 

pedagang eceran yang hanya boleh menjual minuman beralkohol yang merupakan 

kawasan, lokasi atau daerah wisata. Dengan adanya deregulasi tersebut, kota-

kotayang tidak termasuk daerah atau kawasan wisatapun bisa memperjual belikan 

minuman beralkohol secara bebas. 

Menurut Fahira Idris, “dibalik pelonggaran penjualan minuman beralkohol pihak 

yang diuntungkan adalah produsen”. Produsen di Indonesia sewenang-wenang 

dalam mempromosikan dan menjual produknya, tanpa melihat dampak yang 

ditimbulkan dari penjualan tersebut. Penjualan yang dilakukan dengan akses yang 

bebas mengakibatkan kepada generasi muda menjadi gemar mengkonsumsi 

minuman tersebut. Mengkonsumsi minuman berlkohol bukanlan budaya asli dari 

Indonesia yang tidak selayaknya dijadikan acuan sebagai ciri khas generasi 

muda.
29

 

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 06/M-DAG/PER/1/2015 menuai 

dukungan dan kecaman. Peraturan baru ini menggantikan Permendag No. 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, 

Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol yang melarang minimarket dan 

pengecer menjual minuman berakohol dengan kadar alkohol dibawah 
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Deregulasi dalam KBBI: Kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan 
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Dilihat dari Metro Tv, Primetime News, Kamis, 29 Desember 2016, pukul 20.00 wib 
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dan/atausampai dengan 5% atau jenis bir.Peraturan baru ini didasari oleh 

keprihatinan Rachmat Gobel atas kebebasan anak-anak usia dibawah 21 tahun 

dalam mengonsumsi bir dan merokok yang dianggap sebagai gaya hidup yang 

salah. Aturan baru ini menurut Gobel bertujuan untuk merubah masa depan dan 

menjadi bagian dari revolusi mental bangsa Indonesia diera globalisasi.
30

Adanya 

pihak yang setuju atau menentang dari suatu kebijakan adalah hal yang biasa. 

Penjualan minuman beralkohol yang dibatasi peredarannya menjadi 

suatukebijakan yang disambut baik oleh generasi bangsa yang anti dengan 

minuman beralkohol. Larangan tersebut adalah faktor yang dapat mengurangi 

angka kematian yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, namun dilarangnya 

pendistribusian bebas mengakibatkan menurunnya pendapatan negara dari tarif 

cukai minuman yang mengandung etil alkohol. 

Tulus Abadi menyatakan “pembebanan bea cukai terhadap minuman beralkohol 

dibebankan kepada konsumen”, pembebanan bea cukai tersebut dimaksudkan agar 

masyarakat perlahan-lahan mengurangi dalam mengonsumsi minuman 

beralkohol. Menurut saya larangan ini baik, dengan alasan semua orang 

mempunyai akses untuk pergi ke minimarketdan toko pengecer lainnya. Setiap 

orang bebas membeli alkohol meski ada batasan usia konsumen. Sebaliknya jika 

minuman keras hanya dijual di bar, maka pembelinya dilakukan oleh orang-orang 

yang sudah diperbolehkan berdasarkan usia. Saya setuju apabila pemerintah akan 

membatasi usia konsumsi alkohol oleh anak-anak dibawah umur sekaligus 

melindungi moral masyarakat.
31
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Dilihatdari Metro Tv, Trending Topic, Kamis, 29 Desember 2016, pukul 19;48 wib 
31

Dilihat dari Metro Tv, Metro Hari Ini, Diakses pada Kamis, 29 Desember2016, pukul 17:34 Wib 
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Implementasi terhadap kebijakan ini memerlukan waktu untuk masyarakat 

mengerti dan menerapkannya. Indonesia dengan penduduk yang beraneka agama 

dan budaya menjadikan salah satu alasan untuk sulitnya mengimplemetasikan 

kebijakan ini, seperti di Baliyang mayoritas penduduknya bukan muslim. Di 

Indonesia, sosialisasi tentang larangan usia dalam pembelian atau mengonsumsi 

minuman beralkohol ini tidak diterapkan dengan maksimal. Pengusaha atau 

penjual minuman beralkohol memprotes dan menginginkan untuk pemerintah 

mempertimbangkan kembali peraturan baru ini dengan alasan perbedaan 

kebudayaan, adanya wisatawan asing yang datang ke Indonesia dan 

mengoptimalkan kembali pajak negara.Kebijakan ini adalah langkah permulaan 

yang cukup baik tapi perlu diiringi dengan munculnya masalah baru, yaitu 

kekhawatiran akan maraknya mafia atau penjual minuman alkohol oplosan atau 

minuman alkohol lokal yang kadar alkoholnya lebih tinggi dari bir, maka 

kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. 

 

2.4.2. Penjualan Minuman Beralkohol 

Dalam pasal 18 Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 menyatakan bahwa 

setiap perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, Subdistributor, Pengecer 

(supermarket atau hypermarket), yang memperdagangkan minuman beralkohol 

golongan B dan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 

Beralkohol (SIUP-MB). Pasal 22 ayat (5) menyatakan Permohonan SIUP-MB 

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 
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dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan 

menunjukan asli : 

a. Fotocopy  akta  pendirian  PT  dan  pengesahan  badan  hukum  dari pejabat 

yang berwenang dan akta perubahan; 

b. Surat penunjukan dari IT-MB  kepada TBB sebagai Pengecer Minuman 

Beralkohol; 

c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 

d. Fotocopy Surat Izin TBB dari Menteri Keungan; 

e. Fotocopy SIUP Menengah dan SIUP Besar; 

f. Fotocopy Tanda daftar Perusahaan (TDP); 

g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Paja (NPWP); dan 

h. Fotocopy  Nomor  Pokok  Pengusaha  Barang  Kena  Cukai  (NPPBKC),  bagi 

perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB. 

Penjualan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu 

dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh 

keuntungan. Dalam menjual minuman beralkohol distributor yang ditunjuk harus 

Produsen atau Importir yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
32

 

1. Bentuk  Badan  Hukum,  Perseorangan  atau  Persekutuan  yang  dimiliki oleh 

Warga Negara Indonesia; 

2. Memiliki  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  besar  dan  Surat  

IzinUsaha Perdagangan  Minuman  Beralkohol  (SIUP-MB)  sebagai  

distributor Minuman Beralkohol Golongan B dan C; 
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Dikutip dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah , serta Perdagangan Provinsi 
Bandar Lampung 
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3. Mempunyai   atau   menguasai   gudang   tempat   penyimpanan   Minuman 

Beralkohol  yang tersendiri dan memiliki atau menguasai alat angkut yang 

memadai; 

4. Mempunyai jaringanDistributor Minuman Beralkohol sampai tingkat Sub 

Distributor  di  wilayah  kerjanya  dibuktikan  dengan  daftar  Sub Distributor 

yang ditujukan; 

5. Telah  berpengalaman  dibidang  distribusi  Minuman  Beralkohol sekurang-

kurangnya 2(dua) tahun; 

6. Berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab, dedikasi tinggi, dan 

melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol; 

 

Penyimpanan minuman beralkohol harus sesuai dengan syarat sebagai berikut: 

1. Penyimpanan Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Penjual 

Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan 

Golongan A, B, dan C, wajib menyimpan di gudang yang terpisah dengan 

barang-barang lainnya; 

2. Pemasukan  dan  pengeluaran  minuman  beralkohol  golongan  A,  B,  dan  C 

dari gudang penyimpan wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan; 

3. Kartu  Data  Penyimpanan  sekurangkurangnya  memuat  jumlah,  merek, 

tanggal  pemasukan  barang  ke  gudang,  tanggal  pengeluaran  barang dari 

gudang dan asal gudang; 

4. Kartu Data Penyimpanan wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang 

melakukan pemeriksaan. 
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Persyaratan Pengurusan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) 

Golongan A, B dan C: 

a. Fotocopy KTP Pemilik/Pengusaha/Penanggung Jawab yang masih berlaku; 

b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum; 

c. Fotocopy SIUP untukPenjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A; 

d. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) / Tanda DaftarPerusahaan 

(TDP ); 

e. Fotocopy Surat Izin Gangguan (IG / HO); 

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

g. Fotocopy Surat Kepemilikan / Kontrak / Sewa Tempat; 

h. Fotocopy surat penunjukan dari produsen atau IT-MB atau Distributor atau 

kombinasi keempatnya sebagai pengecer; 

i. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol / ethanol minumanberalkohol 

yang akan diedarkan / diperjualbelikan dan telah terdaftar pada kementrian 

yang membidangi kesehatan. 

 

2.4.3. Penggolongan dan Jenis Minuman Beralkohol 
 

Jenis-jenis minuman yang mengandung alkohol yang dikelompokkan dalam 

golongan sebagai berikut: 

a. Minuman  beralkohol  golongan  A  adalah  minuman  yang  mengandung  etil 

alkohol  atau etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  sampai  dengan  5%  (lima 

persen); 

b. Minuman  beralkohol  golongan  B  adalah  minuman  yang  mengandung etil 

alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  lebih  dari  5%  (lima persen) 

sampai dengan 20% (dua puluh persen); 
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c. Minuman  beralkohol  golongan  C  adalah  minuman  yang  mengandung  etil 

alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  lebih  dari  20%  (dua puluh 

persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). 

Dampak  negatif  dari  minuman  beralkohol  dari  segi  kesehatan  anatar  lain 

sebagai berikut: 

1. Gangguan  Fisik:  dapat  menimbulkan  kerusakan  hati,  jantung,  pangkreas 

dan peradangan  lambung,  otot  saraf,  mengganggu  metabolisme  tubuh, 

impoten serta gangguan seks lainnya; 

2. Gangguan Jiwa: dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga 

menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan 

belajar dan gangguan jiwa tertentu; 

3. Gangguan  Kamtibmas:  perasaan  seseorang  tersebut  mudah  tersinggung dan 

perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian 

diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak 

terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan 

sikap moral serta dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal; 

4. Menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, merusak fungsi 

organvital tubuh: otak, jantung, ginjal, sumsum tulang belakang, menghambat 

pembentukan trombosit, anemia dan leukimia, hati, dan paru-paru 

sertamenjauhkan diri dari Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Adapun jenis-jenis minuman beralkohol :
33

 

a. Minuman beralkohol dengan Golongan A 

a) Shandy 
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b) Bir/ beer 

c) Ale 

d) Hitam/ stout 

e) Low alcohol wine 

f) Minuman beralkohol berkarbonasi 

g) Minuman ringan beralkohol 

h) Anggur brem bali 

b. Minuman beralkohol golongan B 

a) Anggur/ wine 

b) Minuman Fermentasi Pancar/Sparking Wine/Champagne 

c) Carbonated Wine 

d) Koktail Anggur/Quinie Tonic Wine 

e) Honey Wine 

f) Malt Wine 

g) Meat Wine/Beef Wine 

c. Minuman beralkohol golongan C 

a) Brendi 

b) Rum 

c) Gin 

d) Vodka 

e) Cordial 

f) Tequila 

g) Aperitif 

h) Geneva 
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i) Sopi manis/ liqueurs 

j) Arak  

Dalam Menperindag No.20/M-DAG/PER/4/2014 pihak-pihak yang diperbolehkan 

menjual minuman  beralkohol  adalah  pengecer  yang  terdiri  dari  minimarket, 

supermarket, hypermarket dan pengecer lainnya. Dalam peraturan ini mimimarket 

dan  pengecer  diperbolehkan  menjual  minuman  beralkohol  dengan  syarat 

sebagai berikut: 

a. Penempatan minuman beralkohol golongan A ditempatkan pada tempat khusus 

dan terpisah dengan produk lainnya dan diberi stiker/tanda batasusia pembeli 

21 tahun atau lebih; 

b. Dalam meletakkan minuman beralkohol golongan A, konsumen tidak boleh 

lagi mengambil produknya sendiri melainkan petugas kasir; 

c. Konsumen wajib menunjukan kartu identitas (KTP) ketika melakukan transaksi 

pembelian minuman beralkohol. 

d. Toko pengecer yang menjual minuman keras harus memiliki luas lantai 

penjualan paling sedikit 12 meter persegi. 

 

Minuman  beralkohol  yang  dijual  secara  bebas  dapat  mengakibatkan  rusaknya 

generasi bangsa, karena masyarakat atau pemuda sangat mudah untuk 

mendapatkan minuman tersebut. Tidak adanya pengawasan khusus yang 

dilakukan oleh pemerintahmengenai penjualan minumanberalkohol, dalam pasal 

14 ayat (1) minuman beralkohol yang dijual di hotel, restoran, dan bar harus 

diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman beralkohol tidak boleh 

dibawa pulang atau dibawa keluar area penjualan. 
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Penjualan minuman beralkoholdi Indonesia dikategorikan sebagai penjualan yang 

bebas,setelah adanya perubahan terhadap Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014, 

penjualan minuman beralkohol tidak diperbolehkan dijual di minimarket atau toko 

pengecer lainnya, hanya diperbolehkan Supermarket atau Hypermarketsesuai 

dengan pasal 14 ayat (3) Permendag No.06/M-DAG/PER/1/2015 Penjualan 

minuman beralkohol haruslah ditempat yang mempunyai lisensi atau izin khusus, 

dan perlu adanya peraturan yang ketat. Sehingga anak dibawah umur tidak dapat 

mempunyai kemudahan dalam membeli serta adanya pemberian sanksi yang tegas 

berupa pencabutan izin usaha maupun denda miliaran rupiah jika pengelola 

ataupun pemiliki minimarket  mengabaikan atas pelanggaran ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan hukum secara normatif dan 

empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan hukum yang berlaku 

yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang meliputi peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 

 

Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat 

pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di 

lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil 

wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh daripustaka 

dengan cara membaca dari bahan-bahan hukum terdiri dari: 
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a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data diperoleh menggunakan cara wawancara 

dengan informan dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data 

sekunder diperoleh dengan  mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan 

Perundang-undangan. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat seperti peraturan Perundang-undangan, dan peraturan-

peraturan lainnya, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-

DAG/PER/1/2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap 

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

3. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 

04/PDN/PER/4/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian    

Peredaran    dan    Penjualan    Minuman    Beralkohol Golongan A. 

4. Peraturan Daerah Kota Bnadar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Izin Tertentu. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan 

hukum primer seperti literatur-literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan 

hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang 

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 
 

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta 

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan permasalahan dalam penelitian. 

2. Studi lapangan (field research) yang dilakukan melalui wawancara adalah 

usaha untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, yaitu mengajukan 

daftar pertanyaan kepada informan penelitian untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan data, yaitu mentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh. 

b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, 

diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan. 
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c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing 

dengan sistematis. 

d. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang 

akan dibahas. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan 

secara rinci kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, 

sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di kota 

Bandar Lampung dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung, dan selanjutnya pembayaran retribusi 

dilakukan di kas daerah (Bank Lampung) sesuai dengan waktu yang sudah 

ditentukan dan pembayaran harus dilakukan secara tunai/lunas. 

2. Faktor penghambat dalam pemungutan retribusi tempat penjualan minuman 

beralkohol masih banyak pedagang yang tidak mengetahui jika ingin menjual 

minuman beralkohol harus memiliki izin terlebih dahulu. 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait 

pemungutan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut : 
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1. Dalam mengawasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung harus membuat 

jadwal sidak rutin guna memberikan sanksi kepada para penjual yang tidak 

memiliki izin tempat penjualan dan tidak membayar retribusi tempat 

penjualan minuman beralkohol, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara 

berkala disetiap tempat yang menjual minuman beralkohol. 
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