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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami 

perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. 

Tidak terkecuali masyarakat Kota Malang yang merupakan suatu Kota besar yang 

berada di Provinsi Jawa Timur, juga terus mengalami perkembangan, baik  positif 

maupun yang negatif. Adapun dalam  perkembangan - perkembangan  yang  

negatif  di  antaranya  kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras. 

       Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, 

sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak 

saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat 

buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada 

khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan  hingga  

menyebabkan  hilangnya  kontrol  pada  diri  sendiri,  atau sering dikatakan  

mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana 

yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan 

sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang 

berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, 

penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga. 
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       Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa 

dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, 

untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah memperketat 

pengawasan peredaran miras dan tindakan tegas namun terukur yang dilandasi 

dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, 

baik  masyarakat  sebagai  korban  maupun  masyarakat  sebagai pelaku itu 

sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan  

membiarkan  kehancuran moral  masyarakat  serta  dampak  kesehatan akibat 

seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.1 

       Sedangkan  pada  saat  ini  penyebaran  minuman  keras  di  Kota Malang, 

sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya salah satu Toko 

yaitu Toko Nusantara sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai, pembeli 

atau pengkonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak 

yang negatif   pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang 

nantinya sebagai generasi penerus bangsa. 

       Berdasarkan wawancara di lapangan kepada Bapak Suhadi selaku pemilik 

Toko Nusantara, penulis ketahui bahwa toko tersebut menjual minuman 

beralkohol dari golongan A, B dan C dan penjualannya tidak mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Malang nomor 5 Tahun 2006.2 

                                                        
    1 Basman,SH,”Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penanggulangannya”www.selapa- 
polri.com/content/view/47/37/ - 20k di akses 10 September 2014 
 
     2 Wawancara dengan Bapak Suhadi Pemilik Toko nusantara Malang pada tanggal 9 Desember 
2014 di Toko Nusantara Malang 
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       Salah satu pelanggaran yang dilakukan Toko Nusantara adalah menjual 

minuman beralkohol golongan B dan C dengan tidak diminum langsung di 

tempat. Selain itu toko tersebut juga tidak meminta KTP saat ada konsumen yang 

membeli minuman beralkohol sebagai bukti bahwa telah berusia 21 tahun. Dari 

hal tersebut terbukti bahwa Toko Nusantara banyak melanggar Perda Kota 

Malang nomor 5 tahun 2006, selain itu hal yang paling mencolok adalah toko 

tersebut buka dan mulai menjual minuman berlakohol mulai jam 12.00 WIB 

yang mana hal itu tidak sesuai dengan peraturan. 

       Adanya pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol 

diperlukan agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan disembarang 

tempat tetapi hanya tempat-tempat tertentu saja serta harus dikendalikan melalui 

perizinan dan pengawasannya, karena minuman beralkohol yang diminum tanpa 

memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak 

negatif terhadap kesehatan maupun dampak sosial. 

       Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota 

Malang ini dilakukan oleh Walikota sebagaimana yang diatur didalam peraturan 

daerah dan dibantu oleh satuan polisi pamong praja sebagai unsur pendukung 

yang menjadi lembaga yang menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah 

untuk mengawasinya seperti yang tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor 9 Tahun 2009.  

       Sebagaimana dalam Pasal 21 Perda Kota Malang No.5 Tahun 2006 

menyebutkan bahwa “Penertiban peredaran minuman beralkohol selain dapat 

dilakukan oleh tim juga dapat dilakukan oleh instansi yang mempunyai fungsi 
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atau kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah.” Maka jika ditemukan 

minuman beralkohol di luar tempat yang diijinkan atau ditentukan, maka 

minuman tersebut disita untuk dimusnahkan, seperti pada Pasal 20 ayat (3) Perda 

Kota Malang No. 5 Tahun 2006. Tetapi menurut hasil survey yang telah dilakukan 

penulis, diketahui masih sangat kurang adanya sinergi antara Dinas perdagangan 

dan perindustrian serta aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja sebagai 

pendukung dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol, 

sehingga sampai saat ini masih kerap ditemukannya pelanggaran yang dilakukan 

oleh penjual minuman tersebut. 

       Menurut salah satu berita di media elektronik Arrahmah menjelaskan bahwa  

“Maraknya peredaran minuman keras di Kota Malang, menimbulkan keresahan 

seluruh masyarakat. Pasalnya Kota Malang dikenal sebagai ‘Kota Pendidikan’ tak 

ayal menimbulkan kemarahan warga Malang.”3 Hal ini membuktikan bahwa, 

Disperindag dan Satpol PP Kota Malang kurang bersinergi dalam melakukan 

pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga sampai sekarang 

minuman beralkohol mudah didapat dan peredarannya kian menjamur di Kota 

Malang. 

       Dalam Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, 

pengendalian, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol dalam pasal 5 ayat 

1 telah jelas mengatur bahwa penjual hanya boleh menjual minuman beralkohol 

dan diminum di tempat, selain itu pada pasal 6 ayat 1 juga telah diatur bahwa 

hanya boleh menjual minuman beralkohol pada pukul 22.00 WIB – 01.00 WIB 
                                                        
     3 Dikutip dari www.arrahmah.com Miras meresahkan, Malang upayakan bentuk Tim Hisbah 
yang diakses pada 10 September 2014.    
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saja terkecuali untuk hotel. Dan pada pasal 15 telah diatur bahwa penjual hanya 

boleh menjual minuman beralkohol kepada pembeli yang telah berumur 21 tahun 

dengan menunjukkan KTP. 

       Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Satuan Polisi Pamong Praja, 

sepanjuang tahun 2014 hanya terdapat dua pelanggaran penjualan minuman 

beralkohol, tertanggal 4 November 2014 oleh Toko Anda milik Ibu Sri dan 

dikenakan sanksi yaitu denda sebesar Rp. 299.000,00, dan pada tanggal 10 

Desember 2014 oleh Cafe Rumah Opa milik Radix Rudityo yang dikenakan 

sanksi denda sebesar Rp. 150.000,00.   

       Dalam fenomena ini dibutuhkan peran masyarakat sebagai pengawas 

langsung peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang 

punya wewenang untuk menegakkan perda dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Malang sebagai pihak yang mengeluarkan dan bisa mencabut 

SIUP MB dan IPTMB.  

       Dengan latar belakang di atas maka penulis membuat suatu penulisan hukum 

(skripsi) dengan judul “Penerapan Sanksi Peredaran Miras Menurut Perda Nomor 

5 Tahun 2006 Kota Malang” 

B. Rumusan Masalah 

       Berangkat dari fenomena dalam uraian yang telah dikemukakan pada latar 

belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana prosedur penerapan sanksi peredaran miras menurut Perda 

Kota malang Nomor 5 tahun 2006 ? 
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2. Bagaimana relevansi sanksi yang dijatuhkan kepada Toko penjual 

minuman beralkohol yang melanggar Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 

2006 ? 

3. Bagaimana efektivitas sanksi yang dijatuhkan kepada Toko penjual 

minuman beralkohol yang melanggar Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 

2006 ? 

C. Tujuan Penulisan Hukum 

       Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang 

hukum. Secara spesifik terkait dengan penulisan ini yang menjadi tujuan utama 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penerapan sanksi peredaran 

miras menurut Perda Kota malang Nomor 5 tahun 2006. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji relevansi sanksi yang dijatuhkan kepada 

Toko penjual minuman beralkohol yang melanggar Perda Kota Malang 

Nomor 5 Tahun 2006.  

3. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas sanksi yang dijatuhkan kepada 

Toko penjual minuman beralkohol yang melanggar Perda Kota Malang 

Nomor 5 Tahun 2006. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan Hukum 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk kepentingan – 

kepentingan sebagai berikut : 
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1. Kegunaan Penulisan Hukum 

a) Diharapkan memberikan hal yang berguna bagi pengembangan dan 

penelitian lebih jauh terhadap sistem pengawasan peredaran miras 

di Kota Malang. 

b) Diharapkan menjadi sebuah bahan koreksi untuk penyempurnaan 

dan pengembangan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan 

peredaran miras di Kota Malang dan  sanksi bagi produsen atau 

distributor miras yang memperdagangkan miras secara ilegal. 

2. Manfaat Penulisan Hukum 

a) Bagi Penulis 

       Berguna untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman 

tentang sistem pengawasan peredaran miras di Kota Malang dan sanksi 

bagi produsen atau distributor miras yang memperdagangkan miras secara 

ilegal. Selain itu penelitian ini dapat digunakan untuk perbandingan teori 

yang didapat dibangku kuliah dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di 

lapangan. 

b) Bagi Masyarakat 

       Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem 

pengawasan peredaran miras di Kota Malang dan  sanksi bagi produsen 

atau distributor miras yang memperdagangkan miras secara ilegal. 
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c) Bagi Aparat Penegak Hukum 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sistem 

pengawasan peredaran miras di Kota Malang dan  sanksi bagi produsen 

atau distributor miras yang memperdagangkan secara ilegal. 

E. Metode Penelitian 

       Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi.4 Oleh karena itu penelitian hukum merupakan suatu 

penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang ingin dicapai 

adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang 

diajukan. Terkait dengan isu yang diangkat oleh penulis yakni sistem pengawasan 

peredaran miras di Kota Malang dan  sanksi bagi produsen atau distributor miras 

yang memperdagangkan secara ilegal, penulis mencoba menggunakan pendekatan 

undang – undang dan juga pendekatan konseptual. 

       Pendekatan undang – undang dilakukan dengan menelaah semua undang – 

undang dan regulasi yang terkait dan bersangkut paut dengan isu hukum yang 

hendak diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan 

mempelajari pandangan – pandangan di dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep – konsep 

                                                        
     4 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2011, 
hal 35 
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hukum, asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun 

metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

       Terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis maka dalam hal 

ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang 

mengkaji tentang pertimbangan dalam hukum, dimana yang menjadi objek 

kajian adalah realitas hukum dimana hukum sebagai tindakan.  

2. Pemilihan Lokasi Penelitian 

       Pada penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penelitian di 

Disperindag Kota Malang sebagai Dinas yang mengeluarkan SIUP MB 

dan IPTMB di Kota Malang, Satuan Pol PP Kota Malang sebagai 

pengawas Perda di Kota Malang dan Toko Nusantara yang menjual 

berbagai macam minuman beralkohol di Kota Malang.  

3. Sumber Data 

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen 

resmi, buku – buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang – 

undangan antara lain : 

1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 

Tentang Pengaturan Pengawasan Peredaran Minuman 

Keras. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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       Penulisan ini menggunakan dua cara pengumpulan data yakni, 

wawancara dan dokumentasi. 

a) Interview/Wawancara : Pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak terkait di 

Disperindag Kota Malang, yaitu wawancara langsung dengan 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Ibu Ida Made 

Ayu Wahyuni, terkait prosedur pembuatan dan pencabutan SIUP 

MB dan IPTMB di Kota Malang, selain itu wawancara dengan 

Kepala Satuan Pol PP Kota Malang Subkhan terkait pengawasan 

dan penegakkan jika ada yang melanggar Perda di Kota Malang 

dan wawancara dengan Bapak Suhadi selaku pemilik Toko 

Nusantara yang menjual berbagai macam minuman beralkohol 

terkait kegiatan penjualan yang dilakukan oleh toko tersebut. 

b) Dokumentasi : Merupakan pengumpulan data – data yang dimiliki 

oleh para pihak, dalam hal ini berkenaan dengan proses penelitian 

ini. 

5. Teknik Analisis Data 

       Berdasarkan pada sifat penelitian ini yang menggunakan metode yang 

bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 
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perilaku yang diamati.5 Deskriptif tersebut meliputi penentuan isi atau 

makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Adapun dalam proses 

analisa di lapangan digunakan model miles and huberman yang dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung yakni pada saat wawancara.  

F. Rencana Sistematika Penulisan Hukum 

       Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka sistematika penulisan 

hukum ini dibagi menjadi empat bab yang masing – masing terdiri dari sub – sub 

bab. Adapun bab – bab tersebut adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

pengambilan isu hukum, rumusan masalah yang menjadi pokok 

pembahasan, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, 

metode penulisan dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan penjelasan mengenai teori dan konsep tentang minuman 

keras, sanksi dan bentuk pengawasan peredaran minuman keras di 

Kota Malang. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                                                        
     5 Moleong, L. J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remadja Karya, hal 24 
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 Dalam bab ini penulis menyajikan analisa – analisa yang berkaitan 

dengan sistem pengawasan peredaran miras di Kota Malang dan  

sanksi bagi produsen atau distributor miras yang 

memperdagangkan secara ilegal. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sekaligus 

berisi tentang saran - saran yang menjadi sumbangan penulis 

sebagai upaya penemuan pemecahan masalah atas isu hukum yang 

diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


