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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah cukup luas 

karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko 

kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang 

diperjual belikanpun berbagai macam mulai minuman beralkohol buatan 

pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman polos, dan 

minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman tersebut seakan tidak 

akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak 

sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol 

terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen. Sebenarnya keberadaan 

minuman beralkohol kerap menuai problema di berbagai daerah karena 

mainset dari kebanyakan orang bahwa minuman tersebut hanya mengakibatkan 

kerugian bagi peminumnya dan bagi warga sekitar, namun faktanya minuman 

beralkohol merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang 

menyumbangkan cukup banyak rupiah bagi Pemerintah Daerah. Meskipun 

minuman beralkohol memberikan sumbangan pundi-pundi dana bagi 

Pemerintah Daerah, tetap saja gelombang penolakan keberadaan minuman 

beralkohol banyak terjadi dari berbagai macam kalangan. 

Apabila mengingat lebih banyak hal-hal buruk yang diakibatkan karena 

mengonsumsi minuman tersebut jika dibandingkan dengan hal baik yang 
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ditimbulkannya, tak heran apabila pemerintah lekas melakukan tindakan 

dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur keberadaan minuman 

tersebut.  

Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan-peraturan untuk 

mengkontrol laju peredaran minuman beralkohol dengan tujuan agar 

pengawasan terhadap peredarannya dapat dilakukan dengan mudah namun 

kenyataan dilapangan berkata lain. Banyak terdapat pelanggaran terhadap 

peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah dimulai dari 

Presiden, Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Provinsi, hingga 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  

Di wilayah hukum Kota Malang telah banyak tempat yang menyediakan 

berbagai macam variasi minuman keras seperti diskotik, bar, kafe, tempat 

billiar, hingga pedagang kaki lima. Terkait tempat penjualan minuman 

beralkohol, pemerintah telah menetapkan beberapa tempat yang diberikan izin 

khusus untuk memperjualbelikan minuman beralkohol,yakni 1 : 

1. Hotel berbintang 3,bintang 4, dan bintang 5 

2. Restoran dengan tanda talam selaka dan talam kencana 

3. Bar termasuk pub, dan klab malam 

Tempat-tempat diatas merupakan sebagian tempat yang oleh pemerintah 

diberikan izin untuk mengedarkan minuman beralkohol kelas B hingga kelas C 

dengan sistem ecer dan untuk dikonsumsi di tempat. 

                                                           
1 Perda Kota Malang no 5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Larangan Penjualan 

Minuman Beralkohol 
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Dalam penggolongan tersebut, golongan A jelas merupakan minuman 

dengan kadar alkhol paling rendah sehingga pemerintah sedikit longgar dalam 

hal penetapan perizinan peredaran dan penjualannya. Dalam pasal 14 ayat (3) 

Peraturan Menteri Pedagangan no 20/M-DAG/PER/4/2014 terdapat 3 tempat 

yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol kelas A yakni 2 : 

a. Minimarket 

b. Supermarket, Hypermarket, atau 

c. Toko pengecer lainnya 

Minimarket yang sebelumnya diberi izin untuk menjual minuman 

beralkohol kelas A kini tidak lagi diperbolehkan untuk menjual minuman 

tersebut, sehingga semenjak berlakunya perda tersebut hanya terdapat 3 tempat 

yang diizinkan untuk memperjualbelikan minuman beralkohol kelas A yakni 

supermarket, hypermarket, dan toko pengecer lainnya.  

Selain tempat yang diberi izin untuk mengedarkan minuman beralkohol, 

pemerintah juga menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk 

memperjualbelikan minuman beralkohol. Peraturan tersebut dituangkan pasal 

14 ayat (1) Perda Kota Malang nomor 5 Tahun 2006 dimana dalam pasal 

tersebut dinyatakan bahwa setiap orang atau perusahaan dilarang menjual 

secara eceran Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau 

menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi : 

                                                           
2 Pasal 14 Peraturan Menteri Pedagangan no 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol 
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a. Gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan 

ketangkasan, billiar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, 

warung/depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, 

penginapan dan bumi perkemahan; 

b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan 

pemukiman; 

c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, dalam hal ini yang 

di maksud dengan tempat tertentu adalah tempat penjualan minuman 

beralkohol yang bertempat di dalam hotel. 

Dalam hal peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut telah jelas 

terdapat tempat-tempat yang diberikan izin dan dilarang untuk 

memperjualbelikan minuman beralkohol, namun pada kenyataannya masih 

terdapat beberapa tempat yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Beberapa tempat yang dapat dijadikan contoh yakni depot 

yang menjual makanan dan minuman yang bertempat di kawasan Klojen, bar 

di wilayah jl. Soekarno-Hatta, dan beberapa toko kelontong yang bertempat di 

daerah Sawojajar. Depot dan toko kelontong dalam contoh tempat tersebut 

jelas telah melanggar ketentuan yang tertera pada pasal 14 ayat (1) Perda Kota 

Malang nomor 5 Tahun 2006, namun bar yang bertempat di Jl. Soekarno-Hatta 

melakukan pelanggaran yang berbeda yakni melakukan pelanggaran terhadap 

pasal 6 ayat (1) Perda Kota Malang Nomor 5 tahun 2006. Pasal 6 ayat (1) 
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Perda Kota Malang mengatur tentang waktu-waktu penjualan minuman 

beralkohol yang berbunyi sebagai berikut 3: 

Pasal 6 

(1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C hanya 

diijinkan melakukan penjualan : 

a. Di hotel pada siang hari jam 13.00 – 15.00 WIB dan pada malam hari jam 

20.00 –   24.00 WIB; 

b. Selain di hotel pada jam 22.00 – 01.00 WIB; 

c. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari 

dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam. 

 

Berdasarkan fakta yang didapatkan melalui pengamatan, bar yang berada di 

sekitaran Jl. Soekarn-Hatta tersebut melayani penjualan tidak hanya untuk 

diminum ditempat namun juga untuk dibawa pulang atau untuk dikonsumsi 

diluar toko dan melayani pembelian minuman beralkohol dibawah pukul 22.00 

atau pukul 10.00 malam. 

 

Berdasarkan fakta-fakta permasalahan diataslah yang melatarbelakangi 

penulis untuk memilih judul : Efektifitas Penegakan Hukum Peraturan 

Daerah Kota Malang No 5 Tahun 2006 Terkait Peredarann Minuman 

Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Malang 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
3 Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Malang no 5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan 

Larangan Penjualan Minuman Beralkohol 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti dan 

membahas masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol di 

wilayah hukum Kota Malang? 

2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pedagang yang melakukan 

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No 5 Tahun 2006 

3. Seberapa efektifkah Peraturan Daerah Kota Malang nomor 5 Tahun 2006 

dalam mengawasi peredaran dan perdagangan minuman beralkohol di 

wilayah hukum Kota Malang. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan dan penegakan hukum terkait 

peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Kota Malang, 

2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang 

nomor 5 tahun 2006 dalam hal pengawasan peredaran perdagangan 

minuman serta penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut. 

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat Penulisan 

Berikut ini akan dipaparkan beberapa manfaat penulisan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, antara lain : 

a. Manfaat praktis 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi para pelaku usaha yang ingin 

membuka usaha perdagangan minuman beralkohol agar pengusaha tersebut 
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mengetahui bagaimana proses pengurusan perizinan untuk memperjualbelikan 

minuman beralkohol sehingga pengusaha tersebut tidak melewatkan satu 

halpun dalam hal perizinannya. 

b. Manfaat teorits  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu  hukum  perdata 

bisnis pada khususnya agar menjadi salah satu jalan dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dalam hal keperluan guna pengurusan izin terhadap pendirian 

usaha perdagangan yang memperdagangkan minuman beralkohol agar pelaku 

usaha yang menjalankan usahanya dapat melakukan kegiatan usaha yang 

sesuai dengan  peraturan yang telah ditetapkan baik oleh Menteri Perdagangan 

maupun Walikota Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian suatu masalah pastinya memiliki beberapa kegunaan, 

maka kegunaan penelitian terhadap masalah diatas adalah : 

1. Bagi pemerintah 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan terhadap 

pengawasan perdagangan dan penegakan hukum terkait minuman 

beralkohol  yang nantinya mungkin akan dibuat suatu peraturan baru 

guna memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, 

2. Bagi masyarakat 
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Untuk masyarakat, penelitian ini dapat digunakan bagi mereka yang 

memiliki keinginan atau niat untuk melakukan kegiatan usaha 

perdagangan minuman beralkohol sebagai pedoman usahanya agar 

berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang 

berwenang, dan agar masyaratak dapat berperan serta dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, 

3. Bagi akademisi hukum 

Manfaat bagi akademisi hukum adalah guna menambah wawasan 

keilmuan terkait peraturan-peraturan yang mengatur peredaran minuman 

beralkohol dan dapat digunakan sebagai referensi data bagi penulis-

penulis yang mengangkat masalah minuman beralkohol pada skripsinya. 

4. Bagi penulis 

Sehubungan dengan persyaratan kelulusan studi strata 1 (S1) Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang mengharuskan 

mahasiswa/mahasiswinya untuk membuat tugas ahir berupa penulisan 

karya ilmiah, maka kegunaan utama penelitian ini adalah untuk 

menyusun suatu penulisan karya ilmiah yang nantinya akan digunakan 

sebagai syarat kelulusan program studi strata 1 Ilmu Hukum. 

 

 

E. Metode Penulisan 

1. Jenis Penelitian 
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Dalam melakukan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis sebagai langkah yang tepat untuk memperoleh 

hasil yang ada di lapangan yaitu penulis ingin mengungkapkan hasil 

implementasi yang terjadi dalam dinas perizinan dan dinas perdagangan terkait 

perizinan terhadap peredaran dan perdagangan minuman beralkohol  dan 

penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan yang terjadi di wilayah hukum 

kota Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian inim penulis memilih Kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Malang, serta Satuan Polisi Pamongpraja (SATPOL PP) 

karena ketiga instansi tersebut memiliki wewenang dalam pemberian izin serta 

memiliki hak untuk melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelaku 

usaha perdagangan yang memperjual-belikan minuman beralkohol. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan data yang akan digunakan dalam 

penulisan sebagai berikut : 

a. Data Primer : Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya 

berupa hasil wawancara, dokumentasi di kantor-kantor dinas (Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dan SATPOL PP Kota Malang, 

dan data-data observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, 

b. Data Sekunder : Adalah sumber data pelengkap kedua yang diperoleh secara 

langsung   dari   buku,  jurnal  dan   dokumen-dokumen  yang   berkaitan    
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dengan  masalah penelitian yang dibahas sehingga mendukung dari bahan 

hukum primer, 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek-objek 

penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah pokok. Masalah pokok 

yang diteliti adalah pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, 

maka tempat yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian adalah tempat-

tempat yang menjual minuman beralkohol seperti kafe, bar, tempat billiar, dan 

toko-toko kecil. 

b. Interview/Wawancara 

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan serta mengumpulkan data melalui 

dialog tanya jawab dengan perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

perwakilan Satpol PP, dan pedagang/penjual. Adapun narasumber yang 

bersedia untuk melakukan tanya jawab adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Bapak Mudjimun (Kepala Sesi Bina 

Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ) 

2. Satuan Polisi Pamongpraja : Bapak Hani Karsanto (Kepala Sesi Pembinaan, 

Pengawasan, dan Penyuluhan) 

3. Pedagang/Penjual :  

a. K : Pengusaha kafe yang menjual minuman beralkohol kelas A 
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b. N : Manajer salah satu hotel yang menyediakan minuman beralkohol 

c. Dokumentasi 

Merupakan bagian dari data primer yang berbentuk arsip-arsip data yang 

dimiliki oleh dinas-dinas terkait seperti halnya data tempat-tempat penjualan 

minuman beralkohol dan arsip laporan sidak yang dilakukan oleh tim sidak 

Pemerintah Kota Malang yang terdiri dari perwakilan dari Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.  

d. Analisa Data 

Seluruh dara yang terkumpul baik primer, sekunder dianalisa menggunakan 

analisa deskriptif kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan tema 

permasalahan. 

F. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari 

sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut : 

1. BAB I : Pendahuluan 

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami 

penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : Kerangka Teori 

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan landasan teori atau kajian 
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teori seperti halnya teori efektivitas, teori yang terkait dengan penegakan 

hukum, teori yang terkait dengan perdagangan, dan teori yang menyangkut 

dengan wewenang Pemerintah yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar 

bagi penulis untuk analisa pada bab selanjutnya. 

3. BAB III : Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimanakan pengawasan dan 

penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang 

dan pihak terkait lainnya terhadap pedagang minuman beralkohol dan dari 

pembahasan tersebut nantinya akan ditarik beberapa fakta guna mengetahui 

seberapa efektifkah  Peraturan Derah Kota Malang No 5 Tahun 2006 dalam 

mengatur laju peredaran minuman beralkohol. 

4. BAB IV Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan 

suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian hukum 

 


