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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman 

yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang dapat 

menurunkan kesadaran pengkonsumsinya.1 Adapun berdasarkan peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.86/Menkes/Per/IV/77 tentang minuman keras, 

minuman beralkohol dapat dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi 

menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol volume per 

volume pada suhu 20° C. Minuman dengan kadar etanol 1-5% 

dikategorikan sebagai minuman keras golongan A, minuman dengan kadar 

etanol lebih dari 5% sampai dengan 20% tergolong minuman keras 

golongan B sedangkan minuman dengan kadar etanol golongan C 

mengandung etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%.2  

                                                           
1 Wijaya, I Putu Artha. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Konsumsi Alkohol pada 

Remaja Putra di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Bali. Jurnal Dunia 

Kesehatan. Vol. 05. No. 02. STIKES Bina Usada. Hal. 01. 

https://media.neliti.com/media/publications/76931-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-

tingginy.pdf . Diakses tanggal 10 Oktober 2018 
2 LPPOM MUI. 2006. HALAL (Miras Merasuk Dalam Berbagai Makanan) Lembaga Pengkajian 

Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI): Bogor. 

http://www.halalmui.org. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 

https://media.neliti.com/media/publications/76931-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingginy.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/76931-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingginy.pdf
http://www.halalmui.org/
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Permasalahan tentang minuman beralkohol di Indonesia semakin 

marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

korban yang meninggal dunia akibat minuman beralkohol baik yang karena 

dosis tinggi maupun karena minuman Permasalahan tentang minuman 

beralkohol di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut 

dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman 

beralkohol baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman 

beralkohol campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual 

minuman beralkohol yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak 

memiliki izin usaha untuk menjual minuman beralkohol. Izin tidak dimiliki 

oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya 

yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman beralkohol tidak 

memiliki izin. Penjual minuman beralkohol untuk bertahan hidup harus 

mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau 

tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang 

dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual 

minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan 

perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan 

menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan 

hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-

benar menghendaki atau penerapan suatu aturan 
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hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam 

masyarakat.3 

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat ini telah 

mengalami penurunan dan perlu diadakan perbaikan, bila dilihat dari sisi 

efisiensi dan efektivitas kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) maka 

pelayanan yang diberikan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat 

dan masih memiliki berbagai kelemahan.4 Sulitnya memperoleh izin yang 

membuat masyarakat menjual minuman beralkohol tanpa izin. Banyak dari 

para penjual yang hanya menjualkan minuman beralkohol kepada orang-

orang tertentu saja. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki 

penduduk mayoritas beragama Islam. Islam melarang dengan keras segala 

jenis minuman beralkohol untuk dikonsumsi umat muslim karena mudharat 

atau keburukan yang didapatkan.  Adapun perkara mengenai minuman 

keras ini disebutkan dalam alqur’an dan hadits yang menjadi dasar 

diharamkannya minuman keras atau khamr, di antaranya yakni Surat Al-

Maidah ayat 90 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.5 

 

                                                           
3 Berdasarkan pendapat Indra Dinata. 2014. Dari buku C.J.N Versteden,1994, Inleiding Algemeen 

Bestuursrecht, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alpena an den Rij, 1994,  Hal. 15. 

http://ejournal.uajy.ac.id. Diakses tanggal 10 Oktober 2018 
4 Defri, Ahmad Bardjan Saleh dan Ignatus Adiwijaya. 2014. Upaya Pemerintah Kelurahan dalam 

Rangka Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Vol.03. No. 02. FISIP. Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Hal. 01. 

http://ejournal.uajy.ac.id/
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Dampak negatif yang ditimbulkan akibat minum minuman keras 

antara lain: Jika dilihat dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman 

keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Peminum biasanya 

menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian 

bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri 

kurus, menurut penuturan orang di daerah tersebut, hal itu kerena mereka 

minum tuak terlalu sering minum tuak berlebihan. Selain itu mereka 

memiliki kantung mata hitam akibat terlalu sering bagadang. Hal tersebut 

baru yang terlihat dari luar, belum penyakit-penyakit lain yang juga 

ditimbulkan akibat kebiasaan minum minuman keras, antara lain penyakit 

hati, jantung, dan otak. Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum 

minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya 

perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta 

penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di 

beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol.6  

Di wilayah Kabupaten Sumba Timur banyak ditemukan penjual 

minuman beralkohol, baik minuman beralkohol modern maupun 

tradisional. Ada beberapa jenis minuman beralkohol tradisional diantaranya 

adalah tuak, moke, dan penaraci (peci). Minuman tuak merupakan sejenis 

minuman beralkohol, apabila di konsumsi secara 

                                                           

https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/74/66. Diakses pada tanggal 10 Oktober 

2018 
5Bersumber dari Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 90. 
6 Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati,Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya, 

PT. Elex Media Komputindo, 2009,  Hal 177. http://ejournal.ac.id.  Diakses tanggal 10 Oktober 

2018 

https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/74/66
http://ejournal.ac.id/
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berelebihan dapat menyebabkan mabuk. Minuman berlakohol ini tidak 

melalui uji laboratorium sehingga tidak bisa diketahui pasti kadar 

alkoholnya, juga tentunya ada kandungan lainnya yang belum bisa 

dipastikan manfaatnya bagi kesehatan orang yang menkonsumsinya. Kadar 

alkoholnya acap kali lebih pada selera pembuat atau peraciknya saja. Ini bisa 

membahayakan, dan tentunya melanggar ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku, padahal di Kabupaten Sumba Timur telah memilki 

peraturan yang mengatur terkait minuman keras yaitu Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan 

Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran Dan Penjualan Minuman 

Beralkohol.  

Penjual minuman beralkohol memandang menjual minuman 

berlakohol dapat memberikan keuntungan yang lumayan besar, sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.  Keberadaan minuman 

beralkohol banyak menimbulkan masalah yang menganggu keamanan, 

ketentraman, dan ketertiban masyarakat, karena banyak kasus kriminal 

berawal dari minuman beralkohol. Adapun dampak negatif dari 

menkonsumsi minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol 

tradisional yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur khususnya kota 

Waingapu yang menjadi lokasi penulis melakukan penilitian adalah  

menimbulkan keributan atau kegaduhan yang mengganggu dan meresahkan 

masyarakat misalkan berkelahi atau tawuran karena teralu banyak 

menkonsumsi minuman beralkohol sehingga menimbulkan  
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hilangnya kesadaran, keracunan karena berlebihan dalam menkonsumsi 

minuman beralkohol yang dimana minuman beralkohol tersebut belum 

dapat dipastikan dengan jelas kadar alkohol dan kandungan lainnya, 

pemerkosaan dan kematian. Minuman beralkohol tradisional dapat 

menyebabkan kematian apabila menkonsumsi secara berlebihan.  

Terkait tempat penjualan minuman beralkohol, pemerintah telah 

menetapkan beberapa tempat yang diberikan izin khusus untuk memperjual 

belikan minuman beralkohol, yakni : 

a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan 

perundang-undangan di bidang kepariwisataan; 

b. toko bebas bea;7 

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba 

Timur Nomor 5 Tahun 2014 ’’setiap orang yang memproduksi, 

mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tradisional sebagai 

home industri / kerajinan rumah tangga wajib memiliki SIUP-MBT.’’  

Adapun penjelasan oleh penulis berdasarkan permasalahan terkait 

produksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, 

menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan 

atau mengubah bentuk minuman beralkohol. Peredaran minuman 

beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka 

penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri. 

Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang menjual 

                                                           
7 Bersumber dari Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 

2014. Diakses tanggal 10 Oktober 2018 
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minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di 

tempat yang ditentukan.8 

Adanya pengawasan dan pengendalian penjualan minuman 

beralkohol diperlukan agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan 

disembarang tempat tetapi hanya 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. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti tentang “IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN 

USAHA MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN DAN MENJUAL 

MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL BERDASARKAN PASAL 

15 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN 

PENGAWASAN TERHADAP PRODUKSI, PEREDERAN DAN 

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL ( Studi di Kabupaten Sumba 

Timur).” 

 

 

 

                                                           
8 Bersumber dari Peraturan Daerah Pasal 1 angka 5, 6 dan 8 Kabupaten Banyuwangi  Nomor 12 

Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah prosedur pemberian izin usaha memproduksi, 

mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tradisional menurut 

Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap 

Produksi, Perederan Dan Penjualan Minuman Beralkohol?  

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan izin usaha 

memproduksi, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol 

tradisional menurut Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan 

Pengawasan Terhadap Produksi, Perederan Dan Penjualan Minuman 

Beralkohol? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan Penulisan Hukum ini adalah: 

1. Mengetahui dan mengkaji prosedur pemberian izin usaha memproduksi, 

mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tradisional menurut 

Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap 

Produksi, Perederan Dan Penjualan Minuman Beralkohol. 
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2. Mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan dalam memperoleh izin 

usaha memproduksi, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol 

tradisional menurut Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan 

Pengawasan Terhadap Produksi, Perederan Dan Penjualan Minuman 

Beralkohol. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini secara objektif dapat memberikan dan meningkatkan 

wawasan serta ilmu pengetahuan terkait keseluruhan permasalahan 

mengenai izin usaha khususnya tentang perizinan menjual dan 

mengedarkan minuman beralkohol tradisional. Di samping itu manfaat 

penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk penelitian Tugas 

Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. 

2. Bagi Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi para penegak 

hukum yang dalam hal ini yaitu lembaga terkait dalam pengawasan 

penjualan dan pengedaran minuman beralkohol khususnya minuman 

beralkohol tradisional yang mungkin menimbulkan dampak negatif 

bagi lingkungan masyaraakat disekitarnya. 
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3. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemahaman dan gambaran bagi masyarakat terkait izin usaha dalam 

penjualan dan pengedaran minuman beralkohol khususnya minuman 

beralkohol tradisional. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan tentang Ilmu Hukum Keperdataan 

dan Ilmu Hukum Keadministratifan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu dibidang Ilmu Hukum Keperdataan dan Ilmu 

Hukum Keadministratifan. 

c. Hasil penetian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

penelitian-penelitian sejenis tahap berikutnya. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman 

yang lebih bagi akademisi, praktisi, serta penegak hukum yang terkait 

dengan penelitian ini. 

F. Metode Penelitian 

Inti daripada metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah 

menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus 

dilaksanakan. Metode hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai: 
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1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Metode 

yang di gunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan 

masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-

finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identifikasi) 

dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-

solution).9  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kota Waingapu 

Kabupaten Sumba Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian pada 

lokasi tersebut adalah karena peneliti menemukan permasalahan terkait 

perizinan usaha dalam memproduksi, mengedarkan dan menjual 

minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol tradisional yang 

ada di masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan 

dibahas.10 Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung 

dengan wawancara dengan lembaga terkait seperti Dinas Perizinan 

Kabupaten Sumba Timur dan produsen minuman berlakohol. 

                                                           
9 Fakultas Hukum UMM,Pedoman Penulisan Hukum, 2016 , Hal 18. Diakses pada tanggal 10 

Oktober 2018 
10 Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal 

30. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 
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b. Data Sekunder adalah Semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas 

buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum; 

kamus-kamus hukum; jurnal-jurnal hukum; komentar-komentar atas 

putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petuntuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum 

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, 

dan sebagainya.11 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

pada obyek lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

b. Wawancara  adalah suatu situasi peran antara pribadi bertatap 

muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban 

yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.12 

Subjek dalam penelitian adalah lembaga terkait seperti Kantor UPT 

Perizinan dan Pengawasan LLAJ wilayah Sumba Kabupaten 

Sumba Timur dan produsen minuman berlakohol. 

                                                           
11 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 54. Diakses pada 

tanggal 10 Oktober 2018 
12 Amiruddin, Op.cit. Hal. 82 
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c. Studi Pustaka yaitu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data 

tidak langsung yang ditujukan kepada subyek penelitian dalam hal 

ini data didapat dari literatur-literatur yang dianggap dapat 

membantu dalam permasalahan penelitian tersebut. 

d. Studi Dokumentasi yaitu dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh 

suatu lembaga sosial seperti majalah, koran, bulletin, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini pada saat peneliti melakukan penelitian. 

5. Analisis Data 

Dari seluruh data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder 

dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian 

diambil kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang 

akurat. Dengan demikian untuk memberikan suatu gambaran yang 

jelas tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan penyusunan penelitian hukum ini, peneliti membagi 

dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang dengan 

tujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah,  
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rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin 

atau pendapat sarjana, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti berupa 

tinjauan umum tentang perizinan, tinjauan umum tentang memproduksi, 

tinjauan umum tentang mengedarkan, tinjauan umum tentang menjual, 

tinjauan umum tentang minuman beralkohol tradisional. Kemudian dapat 

digunakan oleh peneliti untuk menganalisa dan mengkaji beberapa 

rumusan permasalahan yang dijabarkan pada bab III yaitu pembahasan. 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan uraian terutama terhadap hasil penelitian dan 

pembahasan dalam rumusan masalah yang kemudian dilakukan analisis 

dengan mengandalkan data konkrit yang telah diperoleh, yaitu prosedur 

pemberian izin usaha memproduksi, mengedarkan dan menjual minuman 

beralkohol tradisional dan hambatan-hambatan dalam memperoleh izin 

usaha memproduksi, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol 

tradisional menurut Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba 

Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan 

Terhadap Produksi, Perederan Dan Penjualan Minuman Beralkohol. 
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4. BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari 

permasalahan yang diangkat. 

 


