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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Teori Efektifitas 

Efektifitas merupakan keefektifan pengaruh efek berhasil atau kemanjuran/ 

kemujaraban, berbicara tentang keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari 

penganalisisan terhadap dua karakteristik yaitu: karakteristik atau dimensi dari 

obyek sasaran yang dipergunakan
7
.  

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan 

Soerjono Soekanto.Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori 

efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan 

teori efektivitas dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi: 

1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain 

oleh suatu sistem pengendalian sosialisasi yang bersifat memaksa, yaitu 

hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-

alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi 

oleh suatu negara. 

2) Dalam masyarakat primitif alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak 

ada. 

3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum. 

                                                           
7
 Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Ctk Ketiga, Citra Aditya: Bandung. 

Hal, 67. 2013.diakses 15 Juni 2017. 
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Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat.dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif.
8
 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu 

kelompok dapat mencapai tujuannya.Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat 

dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam 

membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku 

hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum 

tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses 

pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu 

kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun 

erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. 

Teori efektifitas hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah efektif atau 

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu: 

1. Faktor Hukum nya sendiri (Undang-Undang) 

2. Faktor Penegak Hukum, ialah pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor Masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan 

5. Faktor Kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta rasa yang 

didasarkan pada manusia didalam kehidupan
9
. 

 

                                                           
8
 Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada 

Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 305 
9
 Soerjono Soekamto.. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja 

Grafindo Persada: Jakarta. Hal. 8. 2008 diakses 15 juni 2017. 
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Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut 

berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa 

faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak 

pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat 

hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering 

diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh 

terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada 

hal berikut: 

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada 

2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan 

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 

masyarakat. 

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas 

pada wewenangnya. 

 

Menurut Anthony Allot yang dikutip oleh Felik, efektifitas hukum akan 

menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah 

perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang 

efektif dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika sesuatu 

kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang apabila terjadi 

keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang 

berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. 
10

 

                                                           
10

 Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op. Cit, Hal. 303. Diakses 16 Juni 2017 
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Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing, dkk. Mengatakan bahwa 

dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila 

didukung oleh tiga pilar, yaitu: 

a. Lembaga atau Penegak Hukum yang dapat diandalkan, 

b. Peraturan Hukum yang Jelas Sistematis, 

c. Kesadaran Hukum Masyarakat Tinggi
11

. 

Penegakan hukum dalam  masyarakat setidaknya memiliki empat faktor yang 

mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, 

penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat.  

1. Kaidah Hukum 

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah dapat berlaku efektif 

apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis, dan 

filosofis. 

(a) Secara yuridis, kaidah hukum harus berujuk pada kaidah yang lebih tinggi 

tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang lebih ditetapkan. 

 

(b) Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan 

jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang 

termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan, misalnya 

jika di Indonesia Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, nilai-nilai 

yang bersuber dari agama dan budaya. 

 

(c) Secara sosiologis, kaidah hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah 

ditegakkan bila kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Menurut 

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka penerimaan masyarakat dapat 

didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan.  

                                                           
11

Raida L. Tobing, dkk.. Hasil Penelitian: Efektifitas Undang-Undang Monree Loun De Ring, 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI: Jakarta. Hal. 11. 2011 

diakses 16 Juni 2017 
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2. Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektif 

tidaknya hukum. Penegak hukum  itu sendiri merupakan penjumlahan dari 

beberapa instansi yang di dalamnya terdapat individu-individu. Instansi tersebut 

adalah hakim, jaksa, polisi, dan advokat.Dan sebagai lembaga yang paling 

bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal 

mereka sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendat-

sendatnya penegakan hukum. Persoalan-persoalan tersebut meliputi:  

a. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat 

Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”,  

salah 

b. satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak mendasarkan 

pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat 

(nepotisme dan kolusi). 

c. Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum 

itu sendiri. 

d. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam 

dunia penegakan hukum. 

e. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern. 

f. Adanya mafia peradilan. 

 

3.Fasilitas 

 

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang  memungkinkan hukum dapat 

diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas hukum kurang lebih 

meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan pelanggaran 

hukum, sarana yang berfungsi menangani pelanggaran hukum dan sarana yang 

berfungsi untuk melindungi korban. 
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4. Kesadaran Masyarakat 

Kesadaran  masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan 

menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, 

termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat 

apabila dalam kenyataanya benar-benar mengalami pelanggaran hak.
12

 

B. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapakan 

sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Pengawasan merupakan fungsi 

manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan sehingga 

pengawasan dalam hal apapun menjadi mutlak dilakukan, hal ini selaras dengan 

teori menurut  (G.R Terry, 1991:15) yang mengatakan bahwa “Dalam rangka 

pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan 

terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan 

(actuating), dan pengawasan (controlling).” Menurutnya, pengawasan sebagai 

upaya control birokrasi ataupun organisasi harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya karena apabila tidak dilaksanakan dengan baik, cepat atau lambat akan 

mengakibatkan rusak atau hancurnya sebuah birokrasi atau  dalam hal mengontrol 

suatu kegiatan tertentu. Hal tersebut didukung oleh Victor Situmorang dalam 

bukunya yang berjudul Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan 
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Aparatur Pemerintah, yang mengatakan bahwa: “Sebagai salah satu fungsi 

manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. 

Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem 

pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan 

lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah 

ditentukan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mc. Farland yang 

mengatakan bahwa Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin 

mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya 

sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi 

pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. 

 Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar apa yang 

telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha 

yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi.Menurut mulyadi 

(2013:164) mengatakan bahwa pengertian Pengendalian adalah meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan kenadalan data, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya suatu kebijakan. 

Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk 

mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol  
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dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat bahkan 

minuman beralkohol dapat berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial 

lainnya.  

Dalam bentuk Pengawasan, Pemerintah Kota Malang juga memiliki maksud 

dan tujuan dalam pengawasannya yang telah di atur pada Pasal (2) Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006. 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan 

Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Malang adalah : 

 

a. Memberikan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelarangan di 

daerah dalam rangka melindungi ketentraman dan ketertiban umum; 

b. Memberikan dasar hukum pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang 

diatur dalamPeraturan Daerah ini; 

c. Memberikan dasar hukum perijinan penjualan Minuman Beralkohol 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006, prosedur 

dari Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diatur secara klasifikasi, 

jenis dan standar mutu minuman beralkohol, batas umur pembeli, tempat dan 

waktu penjualan/pembelian, serta ijin penjualan minuman beralkohol. 

Dalam pengendaliannya, bahwa penjualan minuman beralkohol dapat 

berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial lainnya, sehingga penjualan 

Minuman Beralkohol diatur secara klasifikasi, jenis dan standar mutunya, perlu 

dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan yang didasarkan pada 

ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Peraturan  Daerah Kota Malang Nomor 5 

Tahun 2006. 
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Pasal 3 

 (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut : 

 

a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar 

ethanol (C2H50H) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus); 

 

b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar 

ethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua 

puluh perseratus); 

 

c. Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar 

ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% 

(lima puluh lima perseratus). 

(2) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang 

produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. 

(3) Standar mutu Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau terdaftar di Departemen 

Kesehatan. 

 

Pengaturan tentang klasifikasi standard dan mutu minuman beralkohol ini, 

karena semakin maraknya penjualan minuman keras oplosan yang 

diperdagangkan secara bebas oleh pedagang liar yang tidak mengikuti aturan 

standard dan mutu minuman beralkohol yang sudah ditetapkan oleh Peraturan 

Daerah Kota Malang, sering ditemukannya pedagang yang menjual Minuman 

Beralkohol illegal yang tidak mengikuti prosedur standard dan mutu Minuman 

Beralkohol (Oplosan) ini yang mendorong pembuatan aturan standard dan mutu 

Minuman Beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang dituangkan 

dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Kota Malang 

Tentang Pengawasan Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol agar 

aturan dan pengawasannya jelas bagi penjual langsung atau penjual eceran 

Minuman Beralkohol. 
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Pengendalian mengenai tempat dan jam Penjual langsung Minuman 

Beralkohol golongan A, B dan C juga di atur pada Peaturan Daerah Kota Malang  

Nomor 5 Tahun 2006.  

Pasal 5 

(1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C secara 

eceran untuk diminum di tempat hanya diijinkan di : 

a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5; 

b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; 

c. Bar termasuk Pub dan Klab Malam. 

 

(2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, diijinkan untuk diminum di kamar hotel 

dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh 

tujuh) ml per kemasan 

(3) Selain tempat yang diperbolehkan untuk menjual Minuman Beralkohol 

golongan B dan/atau C untuk diminum di tempat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Walikota dapat menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual 

langsung untuk diminum Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-

rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya 

setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus). 

 

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. 

(2) Pada bulan Ramadhan tidak diperbolehkan berjualan Minuman Beralkohol, 

kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan 

sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

 

Dari ketentuan Pasal (5) yang mengatur tentang tempat penjual langsung 

minuman beralkohol golongan, B dan/atau C untuk diminum langsung memiliki 

ketentuan tempat yang sudah ditentukan. Tempat-tempat tersebut ialah hotel 
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berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, 

dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam. Sedangkan Pasal 6 ayat (1) yang 

mengatur tentang jam penjualan untuk minuman beralkohol golongan B dan/atau 

C memiliki jam-jam tertentu yang telah di tentukan oleh Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengendalian pengawasan dan pelarangan 

minuman beralkohol, untuk penjualan di hotel pada siang hari jam 13.00 – 15.00 

WIB dan pada malam hari jam 20.00 – 24.00 WIB, . selain di hotel pada jam 

22.00 – 01.00 WIB, dan sedangkan pada hari libur diluar hari raya keagamaan 

waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam, aturan 

dibulan ramadhan untuk penjual di luar hotel tidak diperbolehkan berjualan 

Minuman Beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), aturan ini tertera pada Pasal 6 ayat (2).
13

 

Dalam upaya Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang 

terhadap pihak-pihak terkait dalam Pengawasan Peraturan Daerah tersebut bahwa 

penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu 

dan harus memiliki izin usaha khusus yaitu surat izin usaha perdagangan 

Minuman Beralkohol (SIUM MB).  

Pasal 8 

(1) Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A 

Harus memiliki SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol golongan A 

yang boleh dijual. 

(2) Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan B 
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dan C untuk diminum langsung di tempat wajib memiliki SIUP dan SIUP MB 

yang diterbitkan oleh Walikota. 

(3) Persyaratan penerbitan SIUP MB untuk Bar, Pub dan Klab Malam wajib 

dilengkapi dengan dokumen AMDAL. 

(4) Penjualan langsung untuk diminum termasuk di hotel, restoran, bar, pub dan 

klab malam, yang mengedarkan atau menjual minuman yang berasal dari 

rempahrempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang 

mengandung alkohol, wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan 

(SIUP) dan atau Surat Ijin Tetap Usaha Hotel dan Restoran, serta wajib 

memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) 

bagi yang memperdagangkan minuman yang berasal dari rempah-rempah, 

jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol 

dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).
14

. 

 

Dalam melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol, sesuai 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5  Tahun 2006 Pasal 8 ayat (1) 

mengatakan orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan 

A harus memiliki SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol golongan A 

yang boleh dijual, sedangkan ijin usaha untuk minuman beralkohol golongan B 

dan/atau C di atur pada Pasal 8 ayat (2) yang mengatakan  Setiap orang atau 

perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk 

diminum langsung di tempat wajib memiliki SIUP dan SIUP MB yang diterbitkan 

oleh Walikota. Persyaratan penerbitan SIUP MB untuk Bar, Pub dan Klab Malam 

wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL. 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 juga memberikan 

pengawasan tentang lokasi dan batas umur pembeli minuman beralkohol, hal ini 
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dilakukan dalam bentuk pengawasan bagi setiap orang atau perusahaan yang 

menjual secara eceran minuman beralkohol.   

Pasal 14 

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran Minuma 

Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk 

diminum di tempat, dilokasi : 

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. 

Pasal 15 

Penjual langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol, 

dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada 

Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah 

dewasa. 

 

Dalam bentuk Pengawasan tentang Pelarangan penjualan minuman beralkohol 

golongan A dalam kemasan  dan atau menjual untuk di minum di tempat yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 5 Tahun 2006 Pasal (14)  mengatakan dilarangnya menjual minuman 

beralkohol golongan A di lokasi 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 dan tempat yang berdekatan 

dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman. Sedangkan untuk 

aturan yang mengatur tentang batas umur pembelian minuman beralkohol di atur 
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pada Pasal (15) yang mangatakan bahwa Penjual langsung Minuman Beralkohol, 

dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada 

Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah 

dewasa. 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan 

Pengendalian Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol pada BAB VIII 

Pasal (8) Tentang Pengendalian Dan Pelapor mengatakan bahwa Pengendalian 

dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap : 

a. penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol golongan A, 

B dan C; 

b. penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan 

kesehatan; 

c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol 

golongan A, B dan C 

 

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam penertiban 

penjualan minuman beralkohol di atur pada Pasal (21) Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 5 Tahun 2006 yang mengatakan Penertiban peredaran Minuman 

Beralkohol dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota. Pada pasal (1) 

ayat (15) mengatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah 

Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan 

Daerah. 
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 Bagian Perangkat Daerah yang berwenang dalam penegakan Peraturan 

Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum yang selanjutnya disebut PPNS 

adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja.  

C. Pengertian Minuman Beralkohol 

Minuman Beralkohol atau Minuman Beralkohol  adalah minuman yang 

mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya 

menyebabkan penurunan kesadaran.Definisi dari Minuman Beralkohol ialah 

minuman yang mengandung alkohol yang dapat menimbulkan ketagihan, bisa 

berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan 

perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh.Efek yang 

ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa 

sakit, membius, serta membuat gembira.Di bidang kesehatan alkohol 

menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan serta 

pengobatan.Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, 

bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas serta meningkatnya angka kejahatan 

dalam masyarakat.
15

 Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol, 

misalnya bir, bir hitam (guines beer), wisky, vodca, brandy, cognac, anggur 

(wine) dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah: 

                                                           
15

 AnneAhira.com. 23 Maret 2013.Pengertian Minuman Keras Alkohol. dalam 

http://dingklikkelas.com/2015/03/definisi-jenisdandampakmirsbagihtml  diakses pada tanggal 30 Mei 

2017pkl 22.17 
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brem, ciu, tuak dan arak, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak 

dahulu. 

1. Penggolongan Minuman Beralkohol  

Dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol . Di dalam 

peraturan tersebut, Minuman Beralkohol  digolongkan sebagai berikut: 

 a.  Golongan A, ialah minuman dengan kadar alkohol / ethanol ( C2H5OH) 1% 

(satu perseratus sampai dengan 5 % ( lima perseratus ); 

b.  Golongan B, ialah minuman dengan kadar alkohol/ethanol ( C2H5OH ) lebih 

dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); 

c.  Golongan C ialah minuman dengan kadar alkohol / ethanol ( C2H5OH ) 20 % 

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

Minuman Beralkohol  golongan B dan golongan C adalah kelompok 

Minuman Beralkohol yang produksi dan penjualnya ditetapkan sebagai barang 

dalam pengawasan. Standar mutu Minuman Beralkohol  ditetapkan oleh menteri 

kesehatan dan/atau terdaftar di departemen kesehatan. Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 5 tahun 2006 pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa 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. 
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Tetapi pasal 6 ayat (2) mengatakan pada bulan ramadhan tidak diperbolehkan 

berjualan Minuman Beralkohol , kecuali di hotel pada malam hari sebagimana di 

maksud pada ayat (1)
16

. 

2. Dampak Minuman Beralkohol  Bagi Kesehatan 

Minuman Beralkohol  bisa berakibat buruk pada kesehatan. para pecandu 

Minuman Beralkohol  yang berkepanjangan memiliki pengaruh langsung pada 

semua bagian otak mereka, Minuman Beralkohol 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, Penggunaan alkohol yang terus menerus dapat 

mengalami toleransi dan ketergantungan. Toleransi adalah peningkatan 

penggunaan alkohol dari jumlah yang kecil menjadi lebih besar untuk 

mendapatkan pengaruh yang sama. Sedangkan ketergantungan adalah keadaan 

dimana alkohol menjadi bagian yang penting dalam kehidupannya. 

Dalam penggunaannya, yaitu dengan kadar 1% saja alkohol akan 

menyebabkan denyut jantung bertambah 10 kali dalam satu menit. Demikian pula 

dalam sel-sel darah, yaitu 1% alkohol dituangkan  pada setetes air dan diteteskan 

di atas darah, maka sel darah merah berubah menjadi kuning dan fungsi darah 

putih akan berkurang. Dengan demikian, tentu akan mempengaruhi daya tahan 

                                                           
16

Peraturan Daerah Kota MalangNomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Prngendalian 

dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. dalam http://peraturandaerah.net/2006.pdf Diakses 

pada 10 Oktober 2017. 

http://peraturandaerah.net/2006.pdf
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tubuh dalam melawan berbagai penyakit dan bakteri yang akan masuk dalam 

tubuh. Resiko terbesar bagi pecandu adalah terjangkit penyakit jantung dan 

kardiovaskular serta stroke.Selain itu, juga memungkinkan pada masalah tekanan 

darah tinggi. Alkohol juga bisa mempengaruhi kadar gula darah, yang  bisa 

mengakibatkan diabetes, hiperglikemia, dan hipoglikemia. 
17

Selain itu, beberapa risiko kesehatan lainnya siap mengintai pecandu alkohol. 

Berikut beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh alkohol : 

a. Menimbulkan ganguan fungsi hati: Menurunkan kemampuan hati

mengkondisikan lemak, meningkatkan lipoprotein, menimbulkan

hiperlimidemia (meningkatkan jumlah senyawa racun dalam hati).

b. Menimbulkan perubahan pada struktur dan fungsi pankreas.

c. Menimbulkan gangguan fungsi atau kerusakan saluran pencernaan:

Merusak selaput lendir lambung, menimbulkan kanker tenggorokan

dan sepanjang saluran pencernaan, memperburuk fungsi usus halus

dalam menyerap makanan yang berakibat kekurangan gizi.

d. Menimbulkan kelemahan otot.

e. Merusak sumsum tulang belakang, menghambat pembentukan

trombosit, anemia dan leukimia.

f. Menimbulkan gangguan fungsi endokrin, mengurangi produksi

testoteron.

g. Menyebabkan detak jantung bertambah, meningkatkan tekanan darah

gagal jantung, dan cardiomyopia.

h. Meningkatkan risiko kanker.

i. Menyebabkan gangguan koordinasi motorik, bicara pelo dan mabuk.
18

Alkohol kadang sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut 

grain Alkohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini 

disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada 

17
 Hawari, D.,. Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza (Narkotika, Alkohol, dan Zat 

Adiktif). Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. 2003 diakses 11 Oktober 

2017. 
18

Collins, GarryMasalah Masalah Sekitar Kecanduan Minuman Keras. Jakarta : EGC. . 

2000. Diakses 11 Oktober 2017. 
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minuman tersebut bukan metanol atau alkohol lainnya.Begitu juga dengan 

alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi.Alkohol yang dimaksudkan adalah 

etanol. 

Dalam tata cara penjual langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol  

untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman 

Beralkohol  yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar 

alkohol setinggi- tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir 

untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat 

yang telah ditentukan. 

D. Faktor Penyelahgunaan Minuman Beralkohol 

Terdapat 4 kelompok determinan dari penyalahgunaan alkohol (sosial, 

ekonomi, budaya, dan lingkungan) yang mana peranannya sangat kompleks dan 

saling terkait satu sama lainnya. 

1. Faktor Sosial 

Penggunaan alkohol sering kali didasari oleh motif-motif sosial seperti 

meningkatkan prestige ataupun adanya pengaruh pergaulan dan 

perubahan gaya hidup. Selain itu faktor sosial lain seperti system norma 

dan nilai (keluarga dan masyarakat) juga menjadi kunci dalam 

permasalahan penyalahgunaan alcohol 

2. Faktor Ekonomi 

Masalah penyalahgunaan alkohol bisa ditinjau dari sudut 

ekonomi.Tentu saja meningkatnya jumlah pengguna alko alkohol di 
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Indonesia juga dapat diasosiasikan dengan faktor keterjangkauan harga 

minuman keras (import atau lokal) dengan daya beli atau kekuatan 

ekonomi masyarakat.  Dan secara makro, industry minuman keras baik itu 

9 ditingkat produksi, distribusi, dan periklanan ternyata mampu 

menyumbang porsi yang cukup besar bagi pendapatan negara 

3. Faktor Budaya 

Melalui sudut pandang budaya dan kepercayaan masalah alkohol juga 

menjadi sangat kompleks.Di Indonesia banyak dijumpai produk local 

minuman keras yang merupakan warisan tradisional (arak, tuak, badeg, 

dll) dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan tradisi. 

Sementara bila tradisi budaya tersebut dikaitkan dengan sisi agama 

dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah kaum muslim yang 

notabene melarang konsumsi alkohol, hal ini tentu saja menjadi sangat 

bertolak belakang. 

4. Faktor Lingkungan 

Peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari 

penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital.Bentuk peraturan dan 

regulasi tentang minuman keras, serta pelaksanaan yang tegas menjadi 

kunci utama penanganan masalah alkohol ini.Selain itu yang tidak kalah 

penting adalah peranan provider kesehatan dalam mempromosikan 

kesehatan terkait masalah alkohol baik itu sosialisasi di tingkat 

masyarakat maupun advokasi pada tingkatan decision maker. 
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E. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Mengarah Tindak Pidana 

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aruran hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar aturan tersebut. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan:  

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana. 

2. Larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula
19

. 

 

Rancangan KUHP harus memastikan agar seluruh pengaturan pidana dalam 

Peraturan Daerah harus tunduk pada KUHP.Hal ini sangat penting karna pada 

saat ini ada ribuan pasal-pasal pidana ditingkat Peraturan Daerah diseluruh 

Indonesia yang pada umumnya pegaturan tersebut juga melakukan duplikasi 

pengaturan dengan KUHP saat ini, khususnya di buku III mengenai 

pelanggaran.Aliansi nasional reformasi KUHP mengingatkan bahwa rancangan 

KUHP memang telah mencoba mengatur hukum pidana dalam Peraturan Daerah 

(pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka kualifikasi kejahatan dan 

pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang diluar Undang-Undang ini atau 

peraturan daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana
20

. 

                                                           
19

 Moeljatno.. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta. 2008 diakses 12 Oktober 

2017 Hal 47 
20

 Institutefor Criminal Justice Reform. 13 September 2015.Pengeturan Pidana Dalam 

PERDA Harus Tunduk Pada Pengaturan KUHP. dalam IJCR.or.id diakses pada tanggal 22 Oktober 

2017pkl 21.17 

http://dingklikkelas.com/2015/03/definisi-jenis-dan-dampak-mirs-bagi.html
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundan-Undangan telah mengatur bahwa menteri muatan mengenai ketentuan 

pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan peraturan 

daerah.Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan kejatuhan pidana 

atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma 

perintah.  

Keberadaan Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari soal otonomi daerah dalam 

soal ini otonomi daerah seharusnya tidak di artikulasi sebagai tujuan akhir, tetapi 

lebih soal mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan 

pemerintahan, misalnya mendefinisikan desentralisasi sebagai kekuasaan dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah Pembuatan atau pembentukan Peraturan 

Daerah ada dua inisiatif yaitu, pertama karna tuntutan dari ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, kedua adanya kebutuhan masyarakat yang 

perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui Perat 


