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ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perda
No 9 Tahun 2014 tentang izin usaha warung internet di Tanjung Jabung Barat
serta bagaimana dampaknya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Hasil penelitian menunjukan
bahwa Implmentasi Perda No 9 Tahun 2014 tentang izin usaha warung internet di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah dilakukan oleh pemerintah sebagaimana
yang tertara di dalam Perda, namun yang terjadi dilapangan terjadi pro dan kontra
antara pengusaha dengan pemerintah mengenai beberapa poin yang terdapat
dalam Perda seperti dalam bab VI hak, larangan dan kewajiban. Penelitian ini
menuai dua aspek yakni dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya
kebijakan kedepan yang dilakukan pemerintah dalam Perda No 9 Tahun 2014
tentang izin usaha warung internet adalah memberikan pendekatan perspektif
kepada pelakau usaha warnet, memberikan sosialisasi dan sanksi pada pelanggar
yang tidak mentaaati peraturan
Kata kunci: pengusaha warung internet, peraturan daerah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Di Indonesia internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya
bagi mereka para pelajar, mahasiswa, pengajar dan masyarakat umum lainya.
Informasi melalui internet dapat mereka peroleh dari warung-warung internet
yang ada. Diwarung internet ini masyarakat dapat menyewa berupa fasilitas
yaitu berupa perangkat komputer yang telah terhubung pada akses internet.
Warung internet merupakan salah satu dari kemudahan yang dapat dinikmati
oleh masyarakat pengguna pelayanan ini, bertambahnya kebutuhan masyarakat
terhadap informasi melalui internet ini membuat pengusaha penyedia warnet
semakin bertambah hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya jumlah
warnet pada saat ini.
Melihat semakin maraknya kegiatan usaha warnet tersebut Pemerintah
Daerah berperan untuk membina, menata serta melakukan pengawasan secara
intensif terhadap setiap kegiatan usaha warnet tersebut melalui kebijakan
pemberian izin usaha warnet, adanya kebijakan mengenai perizinan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan suatu
kondisi bahwa setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan peruntukanya,
disamping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat dan pembangunan.1

1

Ricky Brillianto S, Panduan Praktis Internet Plus, Jakarta:Puspa Swara. Hlm 2

Dalam penyelenggaraan izin usaha tersebut pemerintah maupun
masyarakat berperan dalam pengaturanya agar dapat mengurus kepentingan
masyarakat di daerah menurut prakarsa sendiri yang sesuai dengan peraturan
perundang-perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelaksanaan
pembangunan di daerah.
Warnet yang merupakan salah satu bidang usaha yang ada di Tanjung
Jabung Barat, merupakan suatu bidang usaha yang tidak terlepas dari berbagai
macam persoalan. Pemerintaha berperan guna memberikan perlindungan bagi
kepentingan umum dan menjadikan kegiatan usaha warung internet sebagai
sarana yang tertib, aman dan nyaman serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.2
Dalam hal ini masih banyak juga pelaku usaha warung internet yang
melanggar peraturan yang telah Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, yang tujuan baik untuk mengambil keuntungan dengan sebesarbesarnya.3 Berdasarkan hasil penelitian sementara yang dilakukan peneliti
bahwa masih banyak pemilik usaha warung internet membiarkan para pelajar
SMP, SMA bermain diwarung internet miliknya pada saat jam pelajaran
sekolah, dan membiarkan para pelajar SD, SMP, SMA bermain di warung
internet hingga larut malam, masih ada yang membuat sekat pembatas lebih dari
40 cm diantara pengguna warnet, menyediakan akses situs yang mengandung
unsur judi, menyelenggarakan usaha warung internet sebelum pukul 07.30 WIB
dan melewati pukul 23.00 WIB pada hari minggu sampai hari jumat serta

2
3
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melewati pukul 24.00 WIB pada hari Sabtu, pada hari Jumat membuka dari
pukul `11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, dan melayani bagi anakanak yang berusia 12 tahun kebawah bermain diatas pukul 18.00 WIB tanpa
didampingi orang tuanya.4 Keseluruhan jumlah warnet di kabupaten tanjung
jabung barat adalah 22. Setidaknya ada kurang lebih 10 warung internet yang
masih melakukan pelanggaran yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.5
Padahal di Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Usaha Warung Internet tepatnya pada BAB VI Hak,
Larangan Dan Kewajiban pasal 9 dan pasal 10 mewajibkan kepada pengusaha
warung internet untuk mematuhi segala yang berkaitan dengan warung internet,
dan begitu juga dengan pengguna atau pengunjung warnetnya, tetapi sebagian
besar warnet masih banyak dari beberapa pelanggaran-pelanggaranyang terjadi
pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Izin Usaha Warung Internet.6
Sementara ini bahwa tingkat pelanggaran terhadap aturan

ini masih

sangat tinggi. Namun perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang penomena
ini, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan
judul,”Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Warung Internet (Studi Di
Kecamatan Tungkal Ilir)
4
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Observasi lapangan oleh peneliti
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B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana keberadaan warung internet di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat?
2. Apa dampak adanya warung internet bagi penggunanya?
3. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2014 di bagian Bab VI
hak, larangan dan kewajiban pasal 9 dan 10 tentang izin usaha warnet di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
C. Batasan masalah
Agar tidak terjadi peluasan pada pokok pembahasan dalam penulisan
skripsi maka penulis akan membatasi penelitian yang mendalam pada hal-hal
yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah No 9 tahun 2014
tentang izin usaha warung internet di kecamatan tungkal ilir.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuaan penelitian
a. Untuk mengetahui keadaan warnet yang ada di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
b. Untuk mengetahui dampak adanya warung internet bagi penggunanya.

c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 9 tahun 2014 di bagian Bab VI
hak, larangan dan kewajiban pasal 9 dan 10.

2.

Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis manfaat diadakanya penelitian ini adalah untuk
memperluas pengetahuan tentang perda izin usah warung internet
terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin ilmu
pemerintahan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi
acuan bagi peneliti sejenis.
b. Secara

praktis,

manfaat

penelitian

ini

adalah

memberikan

pengetahuan, saran, atau bahan masukan bagi pemerintahan
Kecamatan Tungakl Ilir dalam menerapkan Perda No 9 Tahun 2014.
E. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori yaitu:
a. Teori ketatanegaraan
b. Implementasi kebijakan publik
ad a. Teori ketatanegaraan
Ketatanegaraan dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas
Apapun bentuknya, fenomena ketatanegaraan sangat menarik untuk dibicarakan.
Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara indonesia merupakan
negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan

Secara substansial, Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah
sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk
mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan Mengatakan, bahwa
demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah Pembelajaran menuju ke arah
perkembangan ketatanegaraan yang Sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau,
bahwa kesempurnaan Bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi
ukuran ada Tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan
oleh Tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada.
Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan Sangat
dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah
ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi Secara kaku dan ideal,
tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan Tidak akan pernah ada
demokrasi.7
Hal inilah yang juga disadari oleh Hans Kelsen. Uraiannya tentang Demokrasi
menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, Bahwa demokrasi
adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju Kesempurnaan. Awal dari
datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen Adalah adanya ide kebebasan
yang berada dalam benak manusia. Pertama Kali, kosakata kebebasan dinilai
sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian kebebasan semula dianggap bebas dari
ikatan-ikatan atau ketiadaan Terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala
kewajiban. Namun, Hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika
manusia berada Dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide kebebasan tidak bisa
7

Jean Jacques Rousseau,Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Cetakan Pertama,
Visimedia, Jakarta, 2007, Hlm113.

lagi Dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun Ide
kebebasan dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak Sendiri. Inilah yang
kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen Mengenai demokrasi.8
ad b. Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Howleyt dan Ramest mendefinisikan implementasi kebijakan
merupakan proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan yang
merupakan upaya peterjemahan dari rencana ke dalam praktek.9
Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi
kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabatpejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk
tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Menurut Hinggis, implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan
yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk
mencapai sasaran strategi.
Sedangkan menurut Grindle, implementasi sering dilihat sebagai suatu
proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingaan
berusaha sependapat mungkin mempengaruhinya. Dalam penerapan program ada
suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.
Dari beberapa definisi implementasi diatas, peneliti memilih definisi Van
Meter dan Van Horn karena dalam definisinya lebih kepada tindakan yang

8

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara,” jurnal hukum, No.3 Vol.16
(juli 2009)hlm, 404
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Dyah Mutiarin, Arif Zaenudin, Manajemen Birokras dan kebijakan,(Yogyakarta:Pustaka
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dilakukan baik individu, atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan
untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. Konseptual
Konseptual yang dimasukkan pada peneliti ini adalah pengertian konsep
yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :
a.
b.
c.
d.

Implementasi
Peraturan Daerah
Izin usaha
Warung internet

ad a. Implementasi
Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan/penerapan.10 Secara
umum Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik berupa individu atau kelompok
dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan dalam
kebijakan.11

ad b. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan
tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun
daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan
Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

10

http: Alihamdan.id/Implementasi, di akses pada 11 maret 2010
Winatuningtyas Titiswasanany, Democratic Govrnance dalam Perumusan Kebijakan
Publik Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm3
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Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah
mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama
tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.12
ad c. Izin Usaha
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha
atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin
ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga
dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu
larangan.13
Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu
a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu
perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
b) Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk menyelenggarakan
suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang
meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan denngan izin
khusus atau istimewa.
c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di
mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu
menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya
12
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Mandar Maju, Bandung, 1998, hal.23
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kepada (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa
kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan
hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.14
ad d. Warung Internet
Warung internet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh
kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet
oleh penggunanya. Biasanya pengguna dikenakan biaya perjam atau lebih, sesuai
lama penggunaanya. Pada umumnya, warnet dibuka dilahan yang dekat dengan
pendidikan, seperti sekolah atau kampus. Sehingga penggunaanya pun tak jauh
dari siswa, mahasiswa, guru, atau pun dosen yang secara kebetulan atau tidak
membutuhkan jasa internet. tetapi, ketika perkembangan tekhnologi telah
merambah keseluruh penjuru, warnet pun merambah keseluruh pelosok
pemukiman, dan tempat-tempat yang sebelumnya tidak diperkirakan dapat
dijadikan sebagai lahan untuk membuka warung internet. Oleh karna iti pengguna
warnet menjadi semakin luas, mulai dari anak-anak sampai orang tua.15

F. Tinjauan pustaka
Secara penelitian-penelitian tentang izin usaha warnettelah banyak
dibahas, beberapa peneliti baik dituangkan dalam jurnal maupun proposal,
seperti yang ditulis oleh Novita Dianty16 dengan judul Implmentasi peraturan
Walikota Bukit Tinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan
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Y. Sri Pudyatmoko,Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo,
2009, hlm. 17-18
15
Sudarma S & Jarot S. Buku Super Pintar Internet, Jakarta : Media Kita Hlm 5-6
16
Mahasiswa Universitas Riau Kampus Bina KM12,5 Pekan Baru, Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik.2013

Perizinan Usaha Warnet Internet. Penelitian ini pokus pada (a) kesulitan dalam
menerapkan peraturan daerah wali kota bukit tinggi no 14 tentang izin usaha
warung internet yaitu Kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pihak
pengelola warnet dan pihak pemerintah membuat Peraturan menjalankan usaha
kurang direalisasikan dengan baik. (b) Faktor-faktor apa sajakah yang
mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Bukit tinggi Nomor 14 Tahun
2010, Antara lain kurangnya perhatian dari pemerintah dan pengusha warung
internet itu sendiri. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu
berusaha

memaparkan

data

yang

ada

dari

berbagai

sumber

dan

menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala
fakta yang berhubungan dengan permasalahan,dengan cara observasi langsung,
wawancara dan dokumentasi.
Penelitian lain juga dilakukan oleh Benny F Marpaung17 dengan judul
Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No 28 Tahun 2011 tentang
perizinan usaha warnet di kota Medan. Penelitian ini fokus pada (a) apa saja
kendala dalam menerapkan peraturan wali kota no 28 tahun 2011, dimana
kendala dalam menyesuaikan waktu (b) proses implementasi kebijakan
peraturan walikota no 28 tahun 2011, secara umum sudah berjlan dengan baik
hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan, dapat dilihat dari beberapa
variabel implmentasi yaitu komunikasi dan koordinasi. Penelitian ini
menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan
pendekatan ini untuk menggali nilai-nilai pengalaman dalam masyarakat
17

Mahasiswa Universitas Sumatra Utara, Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik, Program
Studi ilmu Administrasi Publik. 2011

melalui observasi langsung, wawancara kepada informan baik formal maupun
informal dan dokumentasi.
Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, dalam penelitian ini membahas
tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 9 tahun 2014 dibagian Bab VI hak, larangan dan kewajiban pasal 9 dan
10 (studi di Kecamatan Tungkal Ilir)
Jadi antara penelitian terdahulu dengsn penelitian sekarang terdapat
persamaan dan perbedaan dan, persamaanya adalah sama-sama membahas
mengenai imolmentasi perda warung internet, adapun perbedaanya adalah
dilihat dari segi fokus penelitian yang dilakukan cukup berbeda, dimana
penelitian yang dilakukan oleh novita dianty lebih berpokus pada kesulitan
dalam menerapkan perda warnet. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh
Beny F Marpaung lebih berpokus pada proses implmentasi perda warnet.
Sedangkan penulis sendiri lebih berpokus pada keberadaan warnet dan
penerapan perda warnet.

BAB II
METODE PENELITIAN
A.

Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu

pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum.18 Pendekatan ini menjadi penting sebab
pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat
menjadi pijakan untuk membangun argumen ketika menyelesaikan hukum.
Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian
hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
B. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha
menggabarkan objek dan subjek sesuai dengan keadaannya.19 Selain itu menurut
Strauss dan Corbin

yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau
diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain
dari kuantifikasi (pengukuran)
C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. fokus penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kuala Tungkal dan pengusaha warnet di
Kecamatan Tungkal Ilir
18
19

Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 163.

D.

Jenis Dan sumber data

1.

Jenis data
Menurut lofland jenis data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain.20 Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
b. Data Sekunder
ad a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada
perantara atau data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh
yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan melakukanya 21
Yang menjadi Data utama, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 9 Tahun 2014 Tentang
Izin Usaha Warnet bagian Bab VI hak,larangan dan kewajiban pasal 9 dan 10.22
ad b. Data sekunder
Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil
pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan, baik berupa data kualitatif
maupun kuantitatif. Jenis data ini sering disebut data eksternal. Jenis data ini dapat
digali melalui monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga lembga

20

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
hlm. 115.
21
Tim, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syari’ah Press, 2014), hlm 178
22
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun2014

tersebut, laporan-laporan, baik minguuan, bulanan, maupun tahunan, buku-buku
profil, literatur, majalah-majalah dan publikasi data dari media surat kabar.23
2.

Sumber data
Sumber data primer dari penelitian ini dapat diperoleh dari pengamatan

langsung di lapangan atau observasi dan wawancara langsung dengan pihak
pemerintah, pihak Kecamatan Tungakl Ilir, Masyarakat.
Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh atau dikumpulkan
dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya yang bisa diperoleh dari
dokumen-dokumen dan buku yang terkait dengan penelitian
E. Instrumen pengumpulan data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian.24 Instrumen pengumpulan data
merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun pengumpulan data yang
digunakan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
ad 1.Observasi

23

Muhammad Teguh, Metodologi Penelitain Ekonomi, jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, hlm.121-122.
24
Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Observasi dan Wawancara, ( Jawa Timur:
Bayumedia Publishing, 2004), hlm.5

Observasi adalah pengamatan langsung untuk memperoeh gambaran
spesifikasi tentang masalah yang akan diteliti. Dalam observasi peneliti
mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan yang mereka ucapkan dan
berpatisipasi aktif dalam aktivitas mereka.25 Dalam penelitian ini, sesuai dengan
objek penelitian maka, peneliti memilih hanya sebagai non participant
observation. Observasi yang tidak melibatkan seacara langsung, hanya sebagai
pengamat independen.26 Melalui observasi tersebut, maka penulis mengadakan
pengamatan melalui keterangan-keterangan dari informan atau pihak yang
berkenaan memberikan keterangan terhadap penelitian ini.
ad 2. Wawancara
Wawancara

adalah

proses

percakapan

dengan

maksud

untuk

mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi,
perasaan, dan sebagainya dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan yang di wawancarai (interviewee). Wawancara
adalah petode pengumpulan data yang amat populer, yaitu banyak digunakan di
berbagai penelitian.Wawancara dilaksanakan tidak hanya oleh satu orang,
begitu juga yang di wawancara bisa beberapa orang dengan satu
pewawancara.27
ad 3. Dokumentasi

25

Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan
Kuantitatif, (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2009), hlm. 78
26
Mardalis, Metode Penelitian Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 199
27
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Rajagrapindo Persada,
Hlm.155

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam
catatan dokumen yang fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data
primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. 28 Metode
dokumen ini digunakan untuk memperoleh data-data yang mampu melengkapi
serta memperkuat penelitian. Perda No 9 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Warung
Internet di Kecamatan Tungkal Ilir.
F. Teknik Analisis Data
Arikunto menjelakan bahwa yang di maksud dengan analisis data adalah
pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau
aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang di
ambil. Berhubungan dengan hal itu maka diperlukan adanya tekhnik analisis
data yang di pakai dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir.29
yang menurut miles dan huberman yang menjadi prinsip kegiatan analisis
data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian dan kegiatan yang paling inti
mencakup:
Reduksi Data : Melalui pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data
yang sedemikiam banyak dan komplek serta campur aduk, maka langkah yang
perlu di ambil adalah mereduksi data. Reduksi data adalah aktifitas peneliti
dalam memilih data yang dianggap relevan untuk disajikan. Tumpukan data
yang di dapatkan dilapangan akan direduksi dengan cara merangkum,

28

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Perss, 2014), hlm. 179
Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta). hlm.
158-159
29

meresume, kemudian mengklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.30
Permasalahan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 tentang izin usaha warung
warnet diambil melalui wawancara dan observasi kemudian di analisis dengan
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisikan data tersebut sehingga dapat di sajikan.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penulisan dan penyusunan serta pemahaman tentang
skripsi ini, maka penulis membagi lima bab, antaranya bab yang terdiri dari subsub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tersendiri,
tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya, adapun
sistematikanya sebagai berikut:
Bab Pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab
sebagai berikut : latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,tujuan dan
kegunaan penelitian, keranka teori dan tujuan penelitian.
Bab Kedua, membahas mengenai metode penelitian yang di dalamnya
membahas tentang, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument
pengumpulan data, tekhnik analisis data, serta sistematika penulisan.
Bab Ketiga, Membahas mengenai gambaran lokasi pembagian benih ikan
terhadap tingkat pertumbuhan ekonimi di kelurahan patunas.
Bab Keempat, Membahas evaluasi bantuan benih ikan terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi di kelurahan patunas kecamatan tungkal ilir.
Bab Kelima, penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran
30

Mattew B. Milles And A. Michael Haberman, Analisis Data Kualitatif, Terj.Tjetjep
Rohedi, (Jakarta:Ui Press), Hlm.16

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI
A. Aspek Geografis
Tungkal ilir adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
kecamatan ini merupakan pusat dari kegiatan usaha dan perkantoran di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. Kecamatan Tungkal Ilir memiliki jumlah penduduk 62.210
(2011) -71,178 (2014). Ibu kota dari Kecamatan Tungkal Ilir sendiri adalah Kuala
Tungkal yang juga ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecamatan Tungkal
Ilir memiliki wilayah kerja tertentu dengan luas wilayah 100,31 km2.
Batas-batas Kecamatan Tungkal Ilir sebagai berikut
-

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bram Itam

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuala Betara

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala

-

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sebrang Kota

B. Sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Seiring bergulirnya perkembangan zaman keputusan komite Nasional
Indonesia untuk pulau Sumatrra di Kota Bukit Tinggi pada tahun 1946 tanggal 15
April 1946, maka pulau Sumatra dibagi menjadi 3 Provinsi. Pada tahun 1965
Wilayah Kabupaten Batanghari dipecah menjadi 2 bagian yaitu ; Kabupaten Dati II
Batanghari dengan ibu kota Kenali Asam, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung
dengan ibukotanya Kuala Tungkal, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung diresmikan
menjadi daerah Kabupaten pada tanggal 10 Agustus 1965 yang dikukuhkan dengan

undang-undang Nomor 7 tahun 1965 (lembaran negara nomor 50 tahun 1965), yang
terdiri dari Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Muara Sabak.
Provinsi Jambi telah memekarkan diri menjadi dua wilayah yaitu:
-

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk dengan ibu Kota
Kuala Tungakal.

-

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai kabupaten hasil pemekaran dengan
ibu Kota Muara Sabak.

Kabupaten yang beribukota di Kuala Tungkal ini memiliki masyarakat yang
heterogen. Suku Jawa, Banjar, Melayu, Bugis, Batak, Minangkabau, Palembang,
Tionghoa, Kerinci dan berbagai etnis berbaur di Kabupaten yang terkenal dengan
julukan kota bersama ini.
C. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
1.

Visi
Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tanjung Jabung Barat adalah :
Mewujudkan pelayanan perijinan dan berinvestasi yang mudah, transparan,
dan pasti

2.

Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 misi pembangunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur
dasar kawasan ekonomi yang berkualitaas.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan
pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro Industri dan
Perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi
kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola
Pemerintahan yang baik.31
3.

Tujuan
Terbentuknya kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu merupakan wujud dari komitmen pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat untuk meningkatkan mutu pelayanan perijinan dan non
perijinan. Karna hadir dan siap membantu agar masyarakat Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya untuk mengurus segala perijinan dan
non prijinan dengan cepat, mudah, transparan, nyaman dan pasti. sehingga
akan tercipta iklim usaha yang kondusif yang pada giliranya akan
meningkatkan daya saing daerah.
Pelayanan yang kami berikan juga didukung dengan kecanggihan
Tekhnologi. Saat ini layanan yang kami berikan tidak hanya secara tatap
muka, tapi juga dapat diakses melalui website kantor Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

D.
1.

Jenis-Jenis Perizinan
Izin apotek
31

Buku Pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014-2021

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Izin balai pengobatan
Izin hotel bintang dan melati
Izin incenator
Izin kegiatan kebudayaan antar kabupaten
Izin kerja perawat anestesi
Izin kerja laboratorium medik
Izin kerja tenaga sanitarian
Izin kerja peraktek hewan
Izin lembaga khusun dan pelatihan (LKP)
Izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten kekabupaten lain
Izin memperkerjakan tenaga asing
Izin mendirikan bangunan
Izin mendirikan bangunan menara
Izin mengadakan riset/penelitian
Izin operasional rumah sakit
Izin operasional SD SMP dan Swasta
Izin pemakaian kekayaan daerah
Izin pemakaian tanah pada ruang milik daerah (RUMIJA)
Izin pemanfaatan air limbah
Izin pendirian SD dan SMP Negeri
Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang walet
Izin pengobatan tradisional
Izin penyelenggaraan festival kesenian dan budaya 32
Izin prinsip penanaman modal
Izin prinsip penggabungan perusahaan
Izin prinsip perluasan penanaman modal
Izin pusat kegiatan belajar masyarakat(PKBM)
Izin reklame
Izin toko obat
Izinusaha angkutan perairan pelabuhan
Izin usaha bioskop dan theater panggung terbuka dan tertutup
Izin usaha warung internet
Izin usaha diskotik dan klub malam
Izin usaha gelanggang olah raga
Izin usaha industri
Izin usaha jasa pariwisata
Izin usaha karouke, playstation dan vidio game
Izin usaha perdagangan (SIUP)
Izin usaha perikanan (IUP)
Izin usaha rumah biliyard
Izin usaha salon kecantikan dan barbershop
Tanda daftar perusahaan (TDP)
Tand daftar gudang
Izin usaha rumah makan, bar dan restoran
32
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E. Struktur Organisasi
KEPALA
H. YAN ERY, S.Pt, M.Si

SEKRETARIS
RITA MORAWATI, SE

Subbagian umum dan
keuangan
AHMAD HUSAINI

BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN IKLIM
DAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL

BIDANG
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DAN
SISTEM INFORMASI

ZULKIFLI. SE

NANIK

H.A.ZAENUDIN, S.Sos.I
SEKSI PERENCANAAN
PENANAMAN MODAL

ZUHRA, ST

SEKSI PEMANTAUAN DAN
PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL

F.

Tu

SEKSI PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

SEPPI GULTOM

SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN&
NON PERIZINAN I

SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN II

SEKSI PEMBINAAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

MUHAMMAD ILHAM, SE

HENNY
SEKSI PROMOSI
PENANAMAN MODAL
YELI YUNITA, SE

Hj.ANDI RAHMATIAH, SH

BIDANG PENGADUAN,
KEBIJAKAN DAN
PELAPORAN LAYANAN

ERLINAWATY, SH

SULASTRi.

AJI WILIAMSYAH, SH

SUSI SUSANTI,MST,SE

SUBBAGIAN PERENCANAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PENGADUAN DAN
INFORMASI LAYANAN

KHOLDI, S.IP, M, AP
SEKSI KEBIJAKAN DAN
PENYULUHAN LAYANAN

ZAINURI
SEKSI PELAPORAN DAN
PENINGKATAN LALAYAAN

ABDULLAH, SE

SEKSI PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL

SEKSI PENYELENGGARAN
PELAYANAN PERIZINAN III

RISKYANDFIANSYAH,SH

ANDREAS SINAGA, SE

UPTD

gas dan fungsi
1.

Kepala Dinas
Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan fungsi :
a. Menyelenggakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
b. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas
dibidang pengembangan, data dan informasi, promosi dan kerja sama,
pembinaan dan pengendalian dan pelayanan perizinan.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan
dinas
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
f. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu33

2.

Sekretaris
Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan, umum dan
rumah tangga dinas, ketataushaan dan ketatalaksanaan, pelayanan administrasi
keuangan dan kepegawaian,dengan fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3.

Melaksanakan urusan umum dan rumah tangga dinas
Melaksanakan ketatausahaan dan ketatalaksanaan dinas
Melaksanakan urusan keuangan, aset dan kepegawaian
Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan program dan kegiatan
Mengkoordinasikan penyusunan rencana starategis, rencana kerja dan
anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahanya
Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada dinas
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Program dan keuangan
33
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Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan program kegiatan serta urusan dan pelayanan administrasi keuangan,
dengan fungsi :
a. Menghimpun barang dari masing-masing bidang dan mengolah/menyiapkan
rencana strategis dinas
b. Menghimpun bahan dari masing-masing bidang dan mengolah/menyiapkan
rencana kerja dinas dan perubahannya
c. Menghimpun bahan dari masing-masing bidang dan mengolah/menyiapkan
rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan
perubahanya
d. Menyiapkan laporan keterangan pertanggung jawaban, laporan akutabilitas
instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan
keuangan dan laporan realisasi fisik dan keuangan dinas
e. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan pegawai dinas
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perbendaharaan
g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
h. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atsan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya
4.

Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian
Mempunayai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan
ketatalaksanaan, pelayanan kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas,
dengan fungsi :
a. Melaksankan urusan tata usaha dan tata laksana dinas
b. Melaksanakan urusan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor
c. Mengurus kebersihan, pengamanan dan kenyamanan kantor dan
lingkungan kantor
d. Menyelenggarkan pengelolaan aset
e. Melaksanakan pelayanan rapat
f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai
g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
h. Menyusun daftar urut kepangkatan
i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberijan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

5.

Kepala Bidang Pengembangan
Mempunyai tugas menyelenggrakan penyusunan kebijakan, data dan
informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, promosi serta

fasilitas dalam rangka kerjasama/kemitraan antara pelaku usaha, pemerintahan
daerah dan usaha mikro kecil dan mencegah, dengan fungsi.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

6.

Menyusun kebijakan penanaman modal daerah
Menyusun data infrmasi mengenai daya tarik serta profil peluang
investasi/prosuk unggulan daerah
Menyelenggarakan pendataan pelayanan terapadu satu pintu lingkup
kabupaten
Menyusun laporan data realisasi perizinan dan non perizinan yang
diterbitkan
Menyelenggarakan survei indeks kepuasan masyarakat dan menyusun
rekomendasi sesuai dengan hasil pengelolaan data survei indeks kepuasan
masyarakat
Mengelola website dinas
Mengkoordinasikan materi dan bahan promosi dengan SKPD teknis
Merumuskan pola-pola dan melakukan promosi
Meneyelenggarakan fasilitas dalam rangka kerjasama antara pelaku usaha,
pemerintah daerah dan usaha mikro kecil menengah
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Seksi pengelolaan data dan informasi
Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan serta melaksanakan
pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu, dengan fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Menginventasir dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berakitan dengan penanaman modal
Menghimpun bahan dan mengelola/menyiapkan penyusunan kebijakan
dan perencanaan penanaman modal daerah
Menghimpun dan mengelola data survei indeks kepuasan masyarakat
Menghimpun dan mengolah/menyiapkan bahan informasi mengenai daya
tarik serta profil peluang investasi
Menyiapkan pelaksanaan pendataan pelayanan terpadu satu pintu lingkup
kabupaten dan mengolah hasilya
Menghimpun dan mengolah data realisasi perizinan dan nonperizinan
yang diterbitkan
Melaksnakan pemutakhiran dating website dinas
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya

7.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
Mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan
kegiatan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal, dengan fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

8.

Merumuskan, melaksanakan dan mengkordinasi kegiatan pembinaan dan
pengendalian pelaksana penanaman modal.
Merumuskan, melaksnakan dan mengkoordinasi kegiatan pemantauan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Melaksanakan evaluasi dan menginventarisir permasalahan penanaman
modal serta menyiapkan alternatif pemecahan masalah
Merumuskan, Melaksanakan dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil
evaluasi pelaksnaaan penanaman modal
Menyelenggarakan sosialisai kebijakan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu
Melaporkan pelaksanaan tugas pada atasan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oeleh atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya

Kepala Seksi Pembinaan
Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pembinaan modal, dengan fungsi :
a.

Mengefentaris dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penanaman modal
b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
c. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan tekhnis tentang pengisian laporan
kegiatan penanaman modal (LKPM)
d. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan
pelayanan terpaddu satu pintu
e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
f.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pada atasan yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
9.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Mempunyai tugas menyiapkan pengendalian pelaksanaan penanaman
modal, dengan fungsi :
a.

Menyiapkan kegiatan
penanaman modal

pelaksanaan

pemantauan

dan

pengawasan

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Menghimpun dan mengolah data laporan kegiatan penenamn modal
Membuat rekapitulasi laporan kegiatan penanman modal
Mengidentifikasi permasalahan penanaman modal dan merumuskan usulan
pemecahan masalah
Menghimpun data dan membuat profil perusahaan penanaman modal
Melaporkan pelaksnaan tugas kepada atasan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dtugas
pokok dan fungsinya

10. Kepala Bidang Pelayanan
Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Memberikan pertimbangan penertiban perizinan dan non perizinan
Menyelenggarakan sistem pelayanan informasi dan perizinan infestasi
secara elektronik
Menindaklanjuti hasil rekomendasi surve indeks kepuasan masyarakat
Merumuskan dan melaksanakan pelayanan yang efektif, efesien,
transparan dan akuntabel
Mengelola pengaduan
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsnya.

BAB IV
PEMBAHASAN
A. Keberadaan warung internet di Kabupaten Tanjug Jabung Barat
1. Warnet di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Warnet atau warung internet adalah tempat untuk mengakses internet.
Warnet merupakan salah satu peluang usaha yang menawarkan jasa. Usaha
warnet ini merupakan peluang bisnis yang sangat menguntungkan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena dijaman sekarang membutuhkan
akses internet tersebut. Tapi sangat disayangkan keberadaan warnet di Tanjung
Jabung Barat sering disalahgunakan oleh para oknum nakal untuk dijadikan
tempat melakukan hal yang tidak senonoh.34
Adapun jumlah warung internet di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapt
di lihat dari tabel sebagai berikut :
NO

kecamatan

Jumlah warnet

Memiliki izin

Tidak memiliki izin

1

Tungkal ulu

3

2

1

2

Merlung

6

1

5

3

Batang asam

2

2

-

4

Tebing tinggi

3

1

2

5

Renah mendaluh 4

1

3

6

Muara papalik

4

-

4

7

Pengabuan

7

2

5

8

Senyerang

-

-

-

34
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9

Bram itam

3

1

2

10

Sebrang kota

2

2

-

11

Betara

4

2

2

12

Kuala betara

-

-

-

13

Tungkal ilir

22

8

14

Sumber : kantor dinas penanaman modal & pelayanan terpadu satu pintu
2. Perizinan usaha warung internet
Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha warnet wajib
memiliki izin. Izin usaha warnet sebagaimana yang dimaksud diberikan oleh
bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin ini tidak dapat dipindah tangankan pada
pihak lain. Permohona izin usaha warnet diajakukan secara tertulis kepada
bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Rekomendasi dari camat
Rekomendasi dari dinas
Foto copy KTP pemohon
Poto copy NPWP
Bukti lunas PBB tahun terakhir
Surat izin tempat usaha
Izin gangguan / HO
Surat persetujuan warga tetangga sekitar lokasi warnet
Melampirkan data, sarana dan prasarana yang dipakai
Denah lokasi dan denah lkamar layanan internet
Surat pernyataan modal yang di investasikan dalam usaha warnet
Pas poto warna ukuran 4x6 sebnyak 2 lembar
Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha warnet diberikan

paling lama 14 hari setelah permohonan di terima secara lengkap dan dilakukan
pengecakan dilapangan. Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi

diterbitkan izin usaha warnet. Permohonan izin usaha warnet ditolak apabila
permohonan tidak mememnuhi persyaratan.
Masa berlaku izin usaha warnet adalah selama tiga tahun terhitung sejak
diterbitkan

izon

usaha

warnet

dan

dapat

diperpanjang.

permohonan

perpanjangan izin usaha warnet diajukan secara tertulis paling lambat dua bulan
sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.35
3.

Sanksi yang tidak memiliki izin usaha warnet
Pengelola warnet yang melangar ketentuan perizinan usaha dikenakan
sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembekuan izin usaha dan
pencabutan izin usaha. Dikabupaten tanjung barat sebagian besar warung
internet tidak memiliki izin. Satpol Ppkabupaten tanjung jabung barat samsul
juhari mengatakan dari sekian banyak warnet disan hanya 2 yg telah
mengantingi izin, selebihnya belum. Dirinya menghimbau kepoada pemilik
usaha itu untuk segera mengurus surat izin sebelum ada tindakan tegas dari
pemerintah36

B. Dampak adanya Warung Internet (warnet)
Segala

sesuatu

yang

sebelumnya

tidak

ada

kemudian

seiring

perkembangan zaman menjadi ada atau karena siring bertambah kemajuan
maka semakin bertambah kebutuhan manusia baik masyaarakat lokal maupun
internasional dalam hal tersebut media elektronik pasti tidak terlepas
didalamnya. Hal ini juga yang menjadikan sebuah penelitian tentang adanya
warung internet (warnet) sebagai salah satu kebutuhan untuk mempermudah
35
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manusia, masyarakat biasa, pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya untuk akses
dan pengetahuan secara mudah.
Dengan perkembangan internet, layanan penyedia jasa internet yaitu
warnet (warung internet) turut tumbuh dengan subur. Meledaknya bisnis
warnet yang seringkali turut menyediakan jasa game online sendiri merupakan
cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya bersekala kecil
(small local network) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai
sekarang. Keadaan Game Online saat ini tidaklah sama seperti ketika games
online diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya
tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain
game. Kemudian muncullah komputer dengan kemampuan time-sharing
sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan
tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (Multiplayer Games). Semua
kalangan menyukai game, sehingga semua usia dapat bermain game, dan
bahkan tidak ada batasan dalam bermain game, misalnya batasan umur untuk
permainan game tertentu, jadi anak bisa bermain game yang seharusnya untuk
orang dewasa, begitupun sebaliknya. Game Online merupakan game yang saat
ini sudah sangat maju dengan memanfaatkan koneksi internet sebagai jembatan
penghubung antar para pemain yang memainkan game online tersebut atau
game yang bisa dimainkan hanya saat online (terkoneksi dengan jaringan
internet).
Hampir seluruh warnet saat ini mengandalkan bisnis game online karena
perangkat internet relatif telah dimiliki kebanyakan orang. Bisnis warnet (game

online) pun telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini bisa dilihat di
kota-kota besar, tidak terkecuali juga kota-kota kecil, banyak sekali warnet
game center yang muncul. Game center itu sendiri seperti halnya warnet,
mereka memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak dari pada warnet. Inilah
yang membuat game center hampir selalu ramai dikunjungi terutama oleh
remaja.
Akan tetapi semua yang berawal dengan tujuan baik maka tidak menutup
kemungkinan juga akan adanya efek dari perkembangan tersebut. Tidak lain
halnya globalisasi secara umum yang melahirkan dampak posistif dan negatif
apalagi di sebuah kota kecil pada kecamatan tungkal ilir kabupaten tanjung
jabung barat tentang keberadaan salah satu media elektronik yang
menghubungkan kebelahan setiap sisi yang ada didunia pasti memiliki
dampak-dampak pada kehidupan maupun penghidupan manusia. Baik
kehidupan budaya, sosialisasi, dan secara umum adalah tentang dampak positif
dan dampak negatif.
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tungkal Ilir sudah sejak
tahun 2005 sudah ada masuk media elektronik, jasa online atau pengusaha
penyedia layanan internet (warnet) sampai pada akhirnya di tahun 2014
diterbitkanlah Perda No 9 Tahun 2014 tentang izin usaha warung internet
sebagai kontrol dan upaya kestabilan jam operasional izin usaha, sampai pada
saat sekarang tahun 2018 semakin menjamur pula pengusaha warung internet
ini.

Sebagai hasil penelitian dalam melihat beberapa pandangan dan pendapat
dari beberapa pelaku kegiatan diwilayah Tungkal Ilir yaitu dengan diadakanya
wawancara, antara lembaga pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat ada
beberapa dampak tentang keberadaan warung internet (warnet) di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :
1. Dampak positif keberadaan warnet
Dampak Positif Warung Internet Bagi Pelajar Pada saat ini, internet
sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar terutama
pada bagian informasi biasanya berkaitan dengan pelajaran dan tugas
sekolah, diantaranya :
a. Informasi, Jika dahulu informasi hanya bisa didapat dengan membaca
buku dan Koran atau mendengarkan televisi dan radio. Akan tetapi
berbeda dengan sekarang, hanya dengan mengetik kata kunci pada
search engine maka milyaran informasi akan muncul sesuai dengan
kata kunci tersebut. Dalam Wawancara Mardoni seorang pelajar
sekolah menengah atas di SMK 1 Kuala Tungkal juga mengatakan :
“kalau untuk kegiatan positif sih banyak gunanya internet, seperti
kalo kita butuh info dak perlu lagi kita terlalu khawatir karena
contoh-contoh tugas atau hal lainya yang kita cari ada di internet dan
pasti jika ke warnetkan juga banyak dimana-mana”37
Kemudian Lili Lestari pelajar kelas 2 MAN2 kuala tungkal
mengatakan “ dampak positifnya banyak terutama kita mudah dapat
informasi hanya dengan mencari di situs google kan “38
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Dari kasus diatas sudah menunjukan bahwa tidak sedikit dan
tentunya banyak pelajar saat ini sudah menguasai bagaimana cara
menggunakan internet dan apa kegunaan positifnya.
b. Bagi yang hobi tulis menulis, dapat mempublikasikannya lewat blog.
Dan diharapkan dapat bermanfaat dari generasi ke generasi.
Tentu saja media internet menjadi pilihan bagi pelajar yang
mengasyikan. Praktis dan efisien menjadi pertimbangan utama. Selain
itu kecepatan dan keakuratan informasi juga mempengaruhi.
c. Mengembangkan bakat dan minat di bidang Internet, seperti halnya
membuka usaha online disamping tidak melanggar hak dan kewajiban
seorang pelajar. Pelajar tidak perlu menunggu tokonya untuk melayani
konsumen, hanya dengan menentukan ketentuan dan persyaratan bagi
konsumen barang sudah dapat dikirim.
d. Media kemudahan berintraksi, Jejaring sosial yang popular di kalangan
pelajar seperti email, facebook, twitter juga merupakan hal penting bagi
pelajar untuk kemudahan akses bertransaksi apapun, bisnis online, atau
dengan hal positif lainya.
e. Media publikasi, sebagai tempat yang terhubung luas pada komputer
lainya didunia maka warnet juga wadah untuk media penyebaran
publikasi serita, informasi, pengumuman dan lain sebagainya..
f. Sebagai hiburan karena dengan memanfaatkan sebuah permainan bisa
untuk mencoba mengurangi stress akibat aktivitas yang telah kita lalui /
untuk menghilangkan kebosanan dengan rutinitas yang ada.

2. Dampak negatif keberadaan warnet (warung internet)
Keberadaan warung internet di kecamatan tungjkal ilir selain memberikan
dampak positif juga memberikan dampak negatif yang tidak diinginkan
seperti dapat kita lihat dikehidupan sehari-hari diantaranya:
a. Kemudahan informasi yang dapat diperoleh di media internet dan muah
diakses diwarnet dapat di gunakan pengguna, baik pelajar maupun
masyarakat umum untuk masuk kesitus-situs terlarang, seperti kontenkonten merusak moral berupa situs-situs pornografi, judi online, belajar
sesuatu yang dapat melakukan perbuatan kriminal semua karena
kemudahan dalam mencari informasi di warnet (warung internet),
Bapak kaspul mengatakan :
“dengan adanya warnet remaja-remaja, anak-anak
datang kewarnet hanya ingin bermain judi online, apa lagi
sekarang ini lagi marak2nya perjudian online di kuala
tungkal, dan juga dengan keberadaan warnet tesebut,
terkadang remaja2 tu kumpul di depan warnet sampai
tengah malam lah, yang dapat mengganggu masyarakat yg
lagi beristirahat.”39
b. Menghilangan budaya membaca buku, sudah jelas terlihat jika dengan
adanya kemudahan akses di warnet, waktu dengan mudah terbuang
dengan pergi kewarnet, akirnya membaca buku menjadi malas dan
dianggap tidak penting karena dengan ke warnet tidak perlu lagi
membeli buku dan membolak balik halaman untuk mendapatkan apa
yang kita cari, akhinya budaya membaca buku kurang diminati.

39
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c. Budaya pelajar, pelajar yang dahulu dan sudah seharusnya memegang
budaya lokal akan terkontaminasi dengan informasi dunia dan gaya
hidup baru yang cenderung gemar meniru budaya luar bahkan sungkan
menampilkan budaya

sendiri. Ini juga karena efek karena begitu

menjamurnya keberadaan warnet sehingga informasi tidak dapat
tersaring dan terkontrol lagi.
d. Game online yang seharusnya hanya berfungsi untuk hiburan semata
tapi kini melihat realita sekarang bukan sekedar media hiburan tetapi
menjadi kebutuhan yang amat penting bahkan dapat menjadi seseorang
kecanduan game online, baik pelajar maupun orang umum lainya.
“ye yang namenye warnet sekarang ni payahlah, pelanggan mulai
dari anak-anak sampai orang dewasa kalo kewarnet tidak lepas dari
yang namnya game online, judi. Adik saya itu semenjak kecanduan
game di warnet kalo pulang dari sekolah ganti baju langsung pergi
kewarnet, terkadang sampai lupa makan, apa lagi kalau dihari libur
terkdang pergi pagi sampai sore baru pulang, mau di larang yg
namnaya anak-anak ya susah.” 40
Demikian beberapa fakta dan realita yang penulis temukan dilapangan
selama penelitian bahkan dikarenakan keberadaan lokasi penelitian adalah
tempat tinggal penulis diamana sangat memahami benar perkembangan
masa kemasa tentang dampak keberadaan warung internet itu sendiri.
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C. Implementasi Perda Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014
tentang Izin Usaha Warnet
Implementasi Perda Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014
berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka pada
pelaksanaan implementasi atau pelaksanaan perda di Tanjung Jabung
Barat mengenai jam operasional warnet yang sudah ditetapkan banyak
pihak dari pengusaha warnet sendiri, pemangku kebijakan, lembaga
pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Ini sejalan dengan
pernyataan kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan:
“Pelaksanaanya sejauh ini ada pro kontra karna di situ kita juga ada
peraturan tentang jam, jam berlaku, juga dari mereka apalagi waktu
itu tahun 2016-2017 itukan listrik naik turun jadi para pengusa
ketika diberikan jam buka dan tutupmnya mereka keberatan mereka
minta kalo hari sabtu itu minta 24 jam, tapi dari kantor
memeberikan pendekatan perspektif pada pengusaha warnet
dikumpulkan diberikan semua untuk pembangun masyarakat
terutama anak-anak yang dibawah umur, dan anak sekolah dan
untuk jam tersebut dijam sekolah mereka wajib untuk menolak.”41
Dari pernyataan diatas akan adanya pro dan kontra itu dapat terlihat
beberapa aspek diantaranya keberatan pada waktu yang diberikan,
penyalahgunaan oleh pengguna warnet terutama anak-anak, dan
ketegasan dari pihak pemerintah itu sendiri.
1. keberatan pada waktu yang diberikan
Di dalam perda No 9 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Warung
Internet pada bab VI pasal 10 di jelaskan bahwa:
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“menyelenggarakan usaha warnet sebelum pukul 07.30 WIB
dan melewati pukul 23.00 WIB pada hari Minggu sampai hari
Jumat serta melewati pukul 24.00 wib pada hari Sabtu,
Pada hari Jumat membuka dari pukul 11.00 WIB sampai
dengan pukul 14.00 WIB.
Melayani bagi anak yang berusia 12 Tahun ke bawah
bermain diatas pukul 18.00 WIB tanpa didampingi orang
tuanya.”42
Berdasarkan hal tersebut dari pengusaha warnet menganggap tidak
sesuai dengan keadaan geografis dan budaya di Tanjung Jabung
Barat khususnya di kota Kuala Tungkal berikut penuturan salah satu
pengusaha warnet.
“jadi sebenarnya perda yang berkaitan soal perizinan ini
dek bagus sih, akan tetapi dak cocok kalau diterapkan
dikota kuala tungkal ni, karna ape? perda ni hasil jiplakan
dari kota lain menurut saye, sebab kalau diterapakan nian
dapat merugikan usaha kami-kami ini.”43
“sebenarnya di dalam perda tersebut tukan pengusaha
diberikan buka usahanya pada jam yang sudah ditentukan,
tetapi di kuala tungkal nikan yang namanya aliran listrik
kadang tidak menentu hidup matinya, nah jadi kami sebagai
pengusaha terbebani dengan listrik tersebut, jadi kami
sebagai pengusaha masih bebas membuka sampai jam
berapa saja, karna menutupi kekurangan dikala listrik naik
turun itu tadi.”44
Dan ini perlu digaris bawahi karena pemikiran seperti ini jika
didapati oleh semua pihak pengusaha warnet yang hanya
memikirkan keuntungan semata tentu akan semakin berdampak
negatif bagi kehidupan selanjutnya. Sehinga ketegasan lembaga
yang berwenang memang harus sangat tegas.
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2. penyalahgunaan oleh pengguna warnet terutama anak-anak
Tingginya partisipasi pelajar dalam menyumbang jumlah
pengguna internet di Indonesia selain karena kemudahan
mendapatkan fasilitas internet memalui berbagai perangkat dari
orang tua (telepon genggam, PC, notebook, atau tablet)
dikarenakan juga daya tarik dari media sosial yang kian
menjamur. Akan tetapi perlu dilihat dalam kasus praktek
dilapangan bahwa kota kuala tungkal sudah miris dengan tanpa
ada batasanya waktu ijin buka usaha warnet, bapak Ali
mengatakan.
“kalau masalah buka tutup Jam berapa yang
diterapkan di dalam perda, terkadang kami sebagai
pengusaha tidak menentu buka tutupnya, karena
kebanyakan mayoritas remaja, anak2 dan lainya di tungkal
ini, datang bermain ke warnet itu di malam hari, jadi kami
sebagai pengusaha mengikuti alur pelanggan, karena
disitulah penghasilan kami, jika terlalu menuruti aturan
yang ditentukan didalam perda, bisa2 kami bangkrut.” 45

sehingga kebiasaan tingkah laku anak-anak semakin
berpengaruh dan tiada rem ataupun kontrol untuk menjadikan
hari-harinya adalah untuk internet, game online dan hal-hal
negatif lainya.

3. ketegasan dari pihak pemerintah itu sendiri
Melihat semakin maraknya kegiatan usaha warnet Pemerintah
Daerah berperan untuk membina, menata serta melakukan pengawasan
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secara intensif terhadap setiap kegiatan usaha warnet tersebut melalui
kebijakan pemberian izin usaha warnet, adanya kebijakan mengenai
perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk
menciptakan suatu kondisi bahwa setiap kegiatan pembangunan sesuai
dengan peruntukanya, disamping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan,
perkembangan usaha warnet perlu didorong agar dapat berkembang
dengan sehat. Karena melalui usaha tersebut disamping dapat menjadi
lapangan usaha, juga membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk
menggunakan internet.
Dalam upaya mendorong usaha warnet tersebut maka pemerintah
daerah perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan pegaturan. Oleh
karena itu pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Warung Internet ini
dimaksudkan untuk.
a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat didalam
melaksanakan kegiatan usaha warnet.
Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah
ketegasan pemerintah dalam melakukan penerapan perda perizinan
izin usaha warung internet di Kecamatan Tungkal Ilir Kota Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menurut Wawancara
kepada nanik sulastri bahwa ada beberapa warung internet yang
pernah ditutup oleh lembaga dinas perizinan kota kuala Tungkal

“kata baliau ada kita sempat juga menutup warnet tersebut
sampai mereka membuat perjanjian dan mereka memenuhinya dan
baru bisa dibuka lagi”46
Pelaksanaan Perda ini seharusnya bukan hanya melihat
persyaratan perizinan akan tetapi pelaksanaan setelah berdirinya
izin bangunan usaha apakah menuruti peraturan apa tidak.
Bahkan dalam penerapan atau implikasi dari Perda tersebut
yang paling efektif adalah bagaimana menjalankan pengawasan
pada pengusaha warung internet untuk dilakukan pengecekan
bahwa peraturan yang sudah disahkan oleh DPRD diindahkan oleh
pelaku dari peraturan daerah itu sendiri.
b. Memberikan kepastian hukum kepada aparatur pemerintah daerah
didalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
setiap kegiatan usaha warnet.
Setiap peraturan sudah dapat di haruskan ada pengawasan
dalam berjalanya penerapan peraturan daerah dan segala jenis
ketertiban sebuah peraturan, begitu juga pada peraturan perizinan
sesuai jam pada waktu yan sudah ditetapkan pada Perda tersebut.
c. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam usaha
warnet.
Mewujudkan ketenteraman kepada warga bukan hanya
keamanan semata akan tetapi tenteram adalah segala sesuatu dapat
berjalan sesuai dan dapat menjadikan kebijakan yang positif bagi
kehidupan dan penghidupan seperti dalam penggunaan media
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sosial, media elektronik, media cetak, dan media online dapat
dipergunakan sebagai mana mestinya untuk menunjang kemajuan
generasi muda masyarakat indonesia dan khususnya masyarakat
Kuala Tungkal sesuai pada fokus penelitian penulis bahwa
kehadiran warung internet akan lebih bermanfaat jika dapat
beroperasi dan dipergunakan sesuai standaritas izin usaha yang
sudah ditetapkan.
Dalam hal ini sesuai dalam melakukan penerapan dalam izin usaha warung
internet (warnet) dinas perizinan Kota Kuala Tungkal memberikan beberapa
program-program atau cara tersendiri dalam efektiftas implikasi Perda
Tanjung Jabung Barat no 9 tahun 2014 diantaranya sesuai hasil wawancara
yang didapat dari ibuk nanik
“langkah-langkah kami dalam hal seberapa efektitasnya perda ini
kami terapkan biasanya kami beberapa bulan cek kelokasi pengusaha
yang ada di wilayah jangkauan kami untuk diliat surat-surat kelayakan
usaha dan operasinya sehari-hari bahkan ada yang kami berhentikan ijin
beroperasi sampai dia kembali melengkapi kelayakan sesuai dengan
peraturan yang sudah berlaku sih”47
Dalam hasil wawancara ini dapat beberapa hasil tentang keberadaan dinas
perizinan dalam implikasi perda dan program-program yang sekiranya dapat
memberikan keberhasilan dari adanya peda tersebut. Seperti diantaranya
1. Pengecekan pada lokasi izin usaha warnet
Sesuai dengan hasil wawancara bahwa ada tindak kinerja dari pihak
pemerintah yang dalam ini adalah dinas Perizinan Tanjung Jabung Barat
khusunya Kecamatan Tungkal Ilir pada para pengusaha warung internet
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yang mulai pada tahun 2014 perda mengenai aturan waktu izin operasi
usaha warung internet.
2. Ketegasan dalam praktek operasional izin usaha
Upaya yang dilakukan dalam proses pengawasan dan penanganan
bagi sebagian warung internet (warnet) yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir
juga dilakukan oleh dinas perizinan yaitu berusaha tegas dalam
menindaklanjuti bagi para pengusaha warung internet yang melanggar atau
tidak mencukupi syarat-syarat izin usaha.
Contoh saja dengan adanya perjanjian akan diberhentikan jika terbukti
tidak mengikuti aturan seperti kata buk nanik
“sempat juga menutup warnet tersebut sampai mereka membuat
perjanjian dan mereka memenuhinya dan baru bisa dibuka lagi”48
Demikian tersebut adalah usah-usaha yang dilakukan oleh lembaga
perizinan tanjung jabung barat.
Hak, kewajiban dan larangan tentang implementasi Perda ini terhadap
Kecamatan Tungkal Ilir khususnya dan Tanjung Jabung Barat pada umumnya
sudah diatur dalam Bab VI hak, larangan dan kewajiban pasal 9 dan 10:
1. Setiap penyelenggara usaha Warnet berhak
a. Mendapat pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
b. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan izin yang
dimiliki.
Hak yang tertera pada perda diatas yang dimiliki oleh pengembang
usaha warnet diatas sudah dapat terealisasi akan tetapi halnya tentang
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sosialisasi yang belum didapat sepenuhnya oleh para pengusaha warnet
yang belum maksimal. Kemudian mengenai kewajiban

2. Setiap penyelenggara usaha warnet berkewajiban:
a. Mentaati ketentuan perizinan
b. Menjamin kenyamanan pengguna
c. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menjaga
d. Norma sosial, agama dan hukum
e. Memasang tata tertib sebagaimana tercantum dalam ketentuan
f. Perizinan
g. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas
h. Pelaksanaan izin yang telah diberikan
i. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari
perangkat Daerah terkait
j. Memasang identitas Warnet yang berisi tentang nama Warnet dan
k. Nomor izin Warnet dipintu masuk bangunan
l. Menyediakan sistem operasi dan aplikasi legal
m. Menyediakan perangkat komputer, printer dan koneksi internet
n. Yang mendukung kelancaran akses internet
o. Menata bilik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf d
p. Memasang blocking terhadap konten yang dilarang oleh Pemerintah

q. Menyelenggarakan operasional Warnet mulai jam 06.00 s.d 24.00 wib49
Dalam Perda nomor 9 tahun 2014 berkenaan dengan kewajiban
yang tertera seperti diatas sesuai dengan yang dijalankan di kecamatan
tungkal ilir kabupaten tanjung jabung barat bahwa ada kewajiban yang
dipenuhi oleh para pelaku usaha warnet.
3. Setiap penyelenggara usaha Warnet dilarang :
a. melanggar ketentuan perizinan;
b. menyimpan dan/atau menyediakan situs web atau konten yang dilarang
Pemerintah;
c. melayani pelajar pada jam kegiatan belajar mengajar kecuali

untuk

kepentingan sekolah dengan izin tertulis dari pihak sekolah

yang

bersangkutan;
d. melanggar jam operasional warnet yang telah ditetapkan; dan
e. memasang Keylogger pada komputer yang akan digunakan konsumen,
sehingga terhindar dari pencurian data - data konsumen.
Larangan-larangan tersebut dapat dijadikan sebuah
batasan oleh pengusaha warnet terhadap jam operasional bahwa mereka
memiliki aturan juga hak, kewajiban, dan larangan. Semua tentu menjadi
sebuah rumah atau lingkaran merah yang harus para pengusaha warnet (warung
internet).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1.

Penerapan Perda No 9 tahun 2014 Tentang Izin Usaha Warnet di
Tanjung Jabung Barat sudah dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana
yang tertara di dalam Perda No 9 tahun 2014 sebagai bentuk
Implementasi. Namun dalam penerapan Perda ini terdapat pro kontra
antara Pemerintah dengan pengusaha, mereka keberatan dengan apa
yang diterapkan didalam Perda, terutama pada bagian BAB VI hak,
larangan dan kewajiban pasal 9 dan 10, seperti masalah waktu yang di
tetapkan dan penyalahgunaan oleh pengguna warnet terutama anakanak.

2.

a. Berdirinya warnet di kecamatan tungkal ilir memberikan dampak
positif yaitu dapat memberikan kemudahan informasi, kemudahan
Bagi yang hobi tulis menulis, dapat mempublikasikannya lewat blog.
Dapat Mengembangkan bakat dan minat di bidang Internet, seperti
halnya membuka usaha online disamping tidak melanggar hak dan
kewajiban seorang pelajar. Media kemudahan bertransaksi, Media
publikasi.
b. Dampak negatifnya yaitu Penyalahgunaan kesitus-situs terlarang,
seperti situs-situs pornografi, judi online, belajar sesuatu yang dapat
melakukan perbuatan kriminal juga menghilangan budaya membaca

buku, Budaya pelajar yang kebarat-baratan, Game online yang
menjadikan lupa waktu.

3. Kebijakan yang diterapakan oleh pemerintah dengan memberikan
pendekatan perspektif kepada pengusaha warung internet, dikumpulkan
untuk diberikan sosialisasi dan memberikan sanksi pada pelanggar yang
tidak mentaati peraturan, agar antara pemerintah dengan pengusaha
tidak terjadi pro kontra dan tidak ada lagi dampak-dampak yang negatif
bagi pengguna usaha warnet dan juga tidak merugikan terutama oleh
anak-anak, orang tua dan masyarakat.
B. Rekomendasi
1. Kepada lembaga Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perizinan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
a. Implementasi Perda terhadap kegiatan izin usaha harus melihat
kondisi dilapangan yang mengutamakan kepentingan semua pihak
yang terkait baik untuk sama-sama memajukan kehidupan generasi
muda, masyarakat, yang lebih mudah mendapat informasi dari
berbagai sisi belahan dunia.
b. Sosialisasi yang tepat sasaran yang tidak hanya dilakukan dan
diberikan kepada pelaku izin usaha tetapi juga kepada masyarakat
sekitar.
c. Bertindak tegas, jujur, dan mengutamakan kepentingan nasional
diatas kepentingan pribadi
2. Kepada pelaku izin usaha warnet

a. Memanfaaatkan sebaik mungkin segala sesuatu yang diberikan izin
oleh dinas perizinan untuk hal-hal yang dibolehkan dalam undangundang.
b. Mematuhi segala sesuatu mengenai hak, kewajiban dan larangan
yang sudah ditetapkan dalam Perda No 9 Tahun 2014 Tentang Izin
Usaha Warung Internet (warnet).

3. Kepada Masyarakat
Kepada masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir agar dapat bersamasama mengetahui tujuan baik kebijakan yang diberikan oleh
pemerintah dan selalu mendukung kinerja sekaligus bersama
mengawasi dan sebagai agen kontrol agar tercipta suasana yang
kondusif serta melahirkan dampak positif bagi anak-anak maupun
masyarakat umum.

C. Kata penutup
Dengan berakhirnya BAB V ini maka segenap karya ilmiyah ini
telah selesai dengan sebagaimana prosedur yang telah dilewati dan dengan
setulus hati jika terdapat kekurangan yang amat begitu banyak penulis
ucapkan ribuan maaf dan semoga dapat disempurnakan dilain kesempatan.
Semoga allah merahmati kita semua.
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