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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Minuman keras adalah semua jenis Minuman Beralkohol, budaya minum-

minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Indonesia, bahkan 

di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. 

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol lalu diproses dari 

bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan 

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan 

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

diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara 

pengenceran minuman mengandung etanol yang berasal dari fermentasi.
1
 

Berbagai macam persoalan Minuman Beralkohol yang terjadi di Indonesia 

terutama di kota Malang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 5 Tahun 2006 diantaranya ialah, pedagang tidak memiliki surat ijin untuk 

melaksanakan kegiatan perdagangan khusus Minuman Beralkohol, pedagang 

yang menjual Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan tempat yang telah 

ditentukan, menjual Minuman Beralkohol kepada anak di bawah umur, pedagang 

yang menjual Minuman Beralkohol dengan kadar etanol yang melebihi ketentuan 

Peraturan Daerah , pedagang yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum 
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ditempat akan tetapi banyak penjual yang mengacuhkan aturan ini dan para 

pembeli meminumnya di pinggir jalan ataupun di kampung-kampung yang dapat 

meresahkan warga. Selain itu, Minuman Beralkohol sekarang marak dengan 

mencampur dengan bahan-bahan lain yang di kenal dengan “OPLOSAN”, 

Oplosan sendiri adalah campuran Minuman Beralkohol yang di campur dengan 

bahan-bahan lain yang tidak di anjurkan untuk di campur atau di tambah ke dalam 

bahan-bahan yang mengandung alkohol, banyak kasus kematian di Indonesia 

terutama di Kota Malang di akibatkan minuman keras beralkohol dengan 

campuran bahan-bahan atau biasa di sebut oplosan. Banyaknya angka konsumsi 

minuman keras beralkohol “oplosan” yang illegal di Kota Malang ini dapat 

dikarenakan semakin mudahnya akses untuk pendistribusian Minuman 

Beralkohol itu sendiri dari produsen ke konsumen yang ada di wilayah-wilayah 

tertentu di Kota Malang.  

Seperti yang terjadi pada kasus yang dilansir oleh detik.com pada 10 Juli 2017 

Pesta minuman keras (miras) kembali memakan korban. Di Kabupaten Malang, 

dua orang tewas dan empat lainnya dalam perawatan medis di rumah sakit. 

Mereka adalah Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi.Keduanya menenggak 

miras jenis trobas.Trobas termasuk inuman keras yang dioplos dengan alkohol 

berkadar tinggi. Korban tewas adalah Sodikin alias Koting (38), juga pemilik 

rumah, tempat pesta miras digelar. Korban kedua, yakni Bayu Kristiawan 

(29).Keduanya meninggal dunia pada Minggu (9/7/2017) dini hari. Sementara 

korban lainnya dalam perawatan medis adalah, Arik Kurnia (26), Basori (25), Edi 

alias Domo (28), dan Hadi Wiyono (48), serta Suyono (46), Mustofa (40). 

Menurut keterangan yang dihimpun, pesta miras trobas dibeli dari penjual di 

Dusun Dromo, Desa/Kecamatan Bantur.Satu buah ceret plastik bekas tempat 

miras disita petugas sebagai barang bukti, selain itu, satu buah gelas, dan satu 

plastik ukuran setengah kilo tempat trobas saat dibeli.Sekedar diketahui, trobas 

merupakan produk miras bisa dijumpai di wilayah Malang Selatan. Trobas ialah 

minuman keras oplosan dengan kadar alkohol tinggi. Meski ilegal, minuman jenis 
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ini cukup terkenal dan konsumen tetap menbelinya bahkan telah banyak kasus 

mengakibatkan korban meninggal dunia.
2
 

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pengawasan dan 

pengendalian penjualan Minuman Beralkohol yang telah di atur pada Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2006.Karena Minuman Beralkohol diyakini 

tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat 

buruk bagi masyarakat sekitar.Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya 

mengonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan 

hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau yang sering disebut dengan mabuk, yang 

pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat 

meresahkan masyarakat. 

Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk 

mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol  

dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

hal ini sebenarnya dilakukan agar membatasi peredaran minuman keras, tapi pada 

kenyataannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol lemah dalam 

pelaksanaanya.
3
 

Pengguna alkohol yang terus menerus dapat mengalami toleransi dan 

ketergantungan. Toleransi adalah peningkatan penggunaan alkohol dari jumlah 
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yang kecil menjadi lebih besar untuk mendapatkan pengaruh yang sama. 

Sedangkan ketergantungan adalah keadaan dimana alkohol menjadi bagian yang 

penting dalam kehidupannya, banyak waktu yang terbuang karena memikirkan 

(cara mendapatkan, mengkonsumsi dan bagaimana cara berhenti). Pengguna 

alkohol akan mengalami kesulitan cara menghentikan atau mengendalikan jumlah 

alkohol yang dikonsumsi.
4
 

Penjual Minuman Beralkohol  yang mengedarkan Minuman Beralkohol  

secara tidak resmi masih banyak sekali sehingga aparat kepolisian tidak segan 

untuk merazia dan menyita bahkan mempidanakan penjual dari Minuman 

Beralkohol yang tidak memiliki izin, menurut Pasal 1 Peraturan Dearah Malang 

Nomor 5 Tahun 2006 ialah Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol  

yang selanjutnya disebut SIUP MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan 

kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol  golongan B atau C. 

Kementerian Perdagangan pun telah mengeluarkan peraturan larangan 

penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol  alias bir golongan A atau yang 

berkadar alkohol di bawah lima persen di mini market seluruh Indonesia. 

Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 20/M-

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

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kebijakan tersebut diambil 
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pemerintah lantaran peredaran bir semakin marak di Indonesia.
5
Ditambah lagi, 

masyarakat banyak yang mengeluhkan bahwa penjualan bir di mini market sudah 

mulai mengganggu dan tidak sesuai dengan ketentuan lagi.Bahkan, peraturan 

yang membatasi pembelian bir untuk masyarakat di atas 21 tahun pun seakan 

tidak digubris.Peredarannya kini sudah menjamah seluruh lapisan masyarakat, 

termasuk anak sekolah. 

Seperti pada kasus yang di terbitkan oleh TribunNews, Malang-Polres Malang 

Kota merazia peredaran Minuman Beralkohol  yang dijual secara illegal dan tanpa 

izin resmi. Hasilnya, ratusan botol Minuman Beralkohol (miras) berhasil disita 

dari sejumlah toko.Razia dilakukan selama tiga hari, sejak Jumat (20/6/2014) 

hingga Minggu (22/6/2014).Hasilnya 263 botol berhasil disita. Masing-masing 

147 arak jowo (arjo) dan 116 miras tipe A dan B. Menurut Kasubag Humas 

Polres Malang Kota, AKP Dwiko Gunawan, miras-miras tersebut disita dari enam 

toko berbeda. “Kami merespons laporan masyarakat, terkait adanya toko-toko 

yang menjual miras secara bebas dan tanpa izin” terang Dwiko, Senin 

(23/6/2014). Toko-toko yang dirazia, antara lain, berada di Jalan Letjen Sutoyo 

milik HS, Jalan Karya Timur milik M, Jalan Muharto Dang 7 milik S, Jalan 

Terusan Borobudur milik AW, dan Jalan Sarangan Atas milikD. Miras yang 

disita, antara lain, Bintang Kuntul, MC Donal, Tomi Stanley, Anggur Putih, 

Mansion House Wiskey, Mansion House Brandy, Guinness, Pu Tao Chee Shiew, 

dan Topi Miring. Dari hasil penyidikan, arjo didatangkan dari Tuban.Satu botol 

arjo dijual seharga Rp 50.000 hingga Rp 60.000.Jauh lebih murah dibanding 

miras produksi pabrik yang harganya Rp 100.000 lebih. Selain Polres Malang 

Kota, jajaran Polsek Lowokwaru juga menyita 61 miras dalam dua hari razia. 

Miras-miras tersebut disita dari sejumlah lokasi strategis. Menurut Kanit Reskrim 

Polsek Lowokwaru, Iptu Gusti Ananta, miras-miras tersebut banyak dijual di 

kalangan mahasiswa. Miras tersebut antara lain disita dari Toko  Nusantara di 

Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang. Di lokasi ini, polisi menemukan 23 miras 

berbagai jenis. Dan penjualan yang tidak sesuai dengan perda yaitu menjual 

Minuman Beralkohol  untuk anak dibawah umur. “Tokonya yang mudah diakses 

sehingga sering menjadi langganan mahasiswa.Kebetulan lokasinya juga di dekat 

area kampus dan biasanya yang membeli ialah anak dibawah umur” katanya.Gusti 

menambahkan, pihaknya juga merazia sebuah toko di Mertojoyo I Gang 8, milik 

Sri Utami (70).Toko ini sudah kerap dirazia, bahkan menjadi langganan razia 
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polisi.Namun penjualnya tidak pernah kapok.“Para pelaku memang hanya dijerat 

dengan tipiring (tindak pidana ringan). Selain itu juga Perda  Kota Malang nomor 

5 tahun 2006 tentang pengendalian Minuman Beralkohol .
6
 

Dilihat dari tingginya jumlah Minuman Beralkohol yang didapat dari operasi 

razia aparat kepolisian ini membuktikan bahwa Kota Malang masih sangat rawan 

peredaran minuman keras.Dampak yang ditimbulkan dari Minuman Beralkohol 

ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Apabila Minuman Beralkohol tersebut 

sudah mulai dikonsumsi oleh anak yang belum cukup umur akibat salah 

pergaulan di lingkungan atau hanya coba-coba bisa saja anak tersebut mencontoh 

prilaku orang tuanya atau kerabatnya ataupun lingkungan sekitar rumahnya yang 

mengakibatkan anak melakukannya, berbagai faktor sosial dan tekanan psikologis 

masyarakat dalam perkembangan perekonomian bagi orang yang tidak mampu 

menjalaninya, masalah ekonomi atau kemiskinan menjadi alasan utama kenapa 

terjadinya peningkatan kejahatan dalam hal ini mengenai peredaran Minuman 

Beralkohol ilegal karena kesejahteraan yang belum tercapai, dimana kejahatan 

dilakukan untuk bisa bertahan hidup menjalani kehidupan.  

Bertitik tolak pada uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penulisan tugas akhir skripsi yang 

berkaitan dengan judul “EFEKTIFITAS PENGAWASAN PENGENDALIAN 

DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT PERATURAN 

DAERAH KOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2006 “ 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ketentuan mengenai pengawasan pengendalian dan peredaran Minumn 

Beralkoholdapat di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku?  

2. Apakah yang menghambat pelaksanaan peraturan dan apa upaya dalam 

melaksanakan peraturan tentang pengawasan pengendalian dan peredaran 

Minuman Beralkohol di kota malang?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui  ketentuan mengenai pengawasan pengendalian dan peredaran 

Minuman Berlkohol dapat di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Mengetahui yang menghambat pelaksanaan peraturan dan apa upaya dalam 

melaksanakan peraturan tentang efektifitas  pengawasan pengendalian dan 

peredaran Minuman Beralkohol di kota malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam usulan penelitian ini sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis, memberikan sumbagangan ide/pemikiran tentang 

pengawasan pengendalian dan peredaran Minuman Beralkohol dan 

memahami teori-teori tentang Undang-undang Peraturan Daerah Kota 

Malang. 

b. Manfaat Praktis 
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Manfaat praktis, memberikan pemahaman dan masukan bagi masyaakat yang 

terkait dengan masalah efektifitas  pengawasan pengendalian dan 

peredaranMinuman Beralkohol. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang 

di lakukan terhadap kenyataan nyaa masyarakat atau lingkungan masyarakat 

dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju 

pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat 

pengumpulan data di lapangan.Lokasi yang di pilih untuk melakukan 

penelitian adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Kota Malang 

dan Toko Nusantara yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dari 

penulisan hukum ini.Alasannya karena Toko Nusantara masih banyak 

melanggar aturan-aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 

yang mengatur tentang penjualan Minuman Beralkohol di Kota Malang. 

3. Jenis data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis sebagai berikut : 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber utama yang 

di dapatkan mengenai penegakan Peraturan Daerah oleh pihak satpol PP 
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b. Data sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari studi kepustakaan dengan mengkaitkan

beberapa sumber yang bersangkutan dengan permasalahan yang di teliti.

c. Data tersier/data penunjang

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet, majalah,

berita, jurnal hukum, artikel.

4. Teknik pengumpulan data penelitian

a. Wawamcara

Adalah penulis dengan memperoleh dan mengumpulkan data melalui

proses tanya jawab dengan pihak terkait dengan permasalah atau

mengetahui banyak tentang permasalahnnya yaitu bertanya secara

langsung kepada satpol PP (satuan polisi pamong praja), dan penjual toko

Minuman Beralkohol.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk menilai penegakan

Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol dengan cara melihat,

mendengar, mencatat dan menghubungkan dengan hal yang akan di teliti.

Observasi ini berkunjung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Malang untuk mengamati pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah

tentang Minuman Beralkohol.

c. Studi kepustakaan
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Melalui pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakan melalui 

beberapa literature seperti jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau suber-

sumber lain yang berhubungan dengan penulisan hukum ini 

 

d. Studi internet 

Suatu cara pengumpulan bahan-bahan dengan cara penelusuran internet 

atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 

5. Teknik analisa data  

Metode yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis 

deskriptif-kualitatif. Deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan apa 

yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya mendeskriptifkan, mencatat, 

menganalisis, menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 

F. Sitematika Pennulisan  

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penelitian membagi dalam empat 

bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahaman. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yang memuat alasan atau 

faktor pendorong untuk dilakukannya suatu penelitian berdasarkan permasalahan 

yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan ini. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang bersumber daro peraturan 

perundang-undangan maupun literatur yang lainya berkaitan dengan 

permasalahan tentang penelitian yang akan dikalukan oleh penulis. 

 

BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan yang 

diangkat oleh penulis. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang perlu disampaikan 

terkait dengan permasalahan yang telah diteliti serta saran bagi peneliti selanjutnya. 


