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Abstrak
Minuman beralkohal merupakan rrtinuman yang mengandung etil aikohol atau erancl (C2H5OI{)
yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karhohi,irat dengan ca1a fermentasi dan
destilasi atau fetmentasi tanpa de:.riasi. Efek jika diminum berlebihaii ilapal nien.veirabkan mabuk,
teller, muka merah, banyak L:ieara, cadel, sempoyongan, konsentrasi lcriang, sena bagi yang
memiliki penyakit jantung ciapat mematikan. Berbagai peristiwa ),arlg rnuiicul sebagai iu*poi.
penyalahgunaan minuman beraikohoi telah mengakibatkan terjadinl,,s tindak kejahatan sepeiti
perkelahian, pemerkosaan, kekerasaan dalam rumah tangg;i, pern[runuhun, p.r.u.ian ataupun
perampokan dan tindakan kriminalitas lainnya.Konstirusi Indttnesia l,asai 29 ayat I 11;D 1945
menyebutkan bahwa negara berciasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinva kehirlupan masyarakat di
dalamnya terbentuk daiam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan
lebih mudah mengatur perkemban*.rn minuman beralkohol ;.,;"* seriap sait Capat mengincam jiwa
manusia. Karenanya, tnaka sudah nienjadi keii'ajiban nesam ciaiam hal ini p"*.iirrtuh 

"ntrtmelakukan pengawasan dan pengerrei;::311 secara ketat terhadap otroduk alkohol dan peredarannya,
antata lain diatur rnelalui Peraturan Daerah lPerdar. Korisep i\askah Akademil Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengendaiiair dan Pensau'asan \finuman Beralkohol, merupakan baglan
sumbangsih pemikiran yang secara ikniah dapat dimaufaatkan guna memudahkan pembuitan
Perda. Dengan demikian, akan memudahkan pula penentpaian alur sistimatikanira clalam
menempatkan substansi atau isi dari suatu Perda.

Kata kunci : Pengendalian dan Pengawasan N{inuinan Beralkohol

Absract
Alcoholic beverage is a drink containing ethyl alcohoi ar ethanoi (t:2H5OH1 o.ittiarerial processecl
agricultural products containing carbohydrates by fermentatioti antl distiliatiott or feimentation
without distillation. Effects if taken excessively can cause hangovers, teller, recl J'a"ce, talkative,
slurred, staggering, lack oJ' concentration, as well as for fhose who hat,e heat.t disease can be
deadly. Various events which arise as a result of alcohol abuse has ri:strltetl in the comntission of
crimes such as fights, rape, domestic violence, murder, theft or robben' ancl criminal actiois
lainnya.Konstitusi Indonesia Ar"ticle 29 paragraph I of the 1945 Cortstitution states thar the state is
based on God. That is the life of the people in it are fonned in the 1i'ame of religiotrs teachings.
Ideally as a religious country, would be easier to regulate the developmeil ;f alcihott, bererafes
at any time can be life-threatening. Therefore, it is the du4t of the state in this case the governient
to carry out strict supervision and control of the product alcohol and circulation, omong others,
regulated by Regulation (Regulation). The concept of an academic paper on the Ori1t Locatl
Regulation on Control and Supervision of Atcohotic Beverages, part o,f thinking scientificalll,
contribution can be utilized to facilitate the formulation of regulations. Tius, it will also .falititri"
the placement groove sistimatikanya in placing the substance or content of the legislation.

Keyword : Alcoholic Beverage Control and Supervision

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebagai negara yang berdaulat, sejak da-

ri awal merdeka negara Indonesia bertekad un-
tuk mewujudkan cita-cita tujuan negara yakni
tercapainya masyarakat adil dan makmur. Ma-
ka, dalam kerangka tercapainya tujuan negara
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tersebut, negara tidal: peniah hei'iierrti lncnye-

lenggarakan pelnbangunall. secara terstruktur

agar cita-cita negara dapat tenvu3ur:kan keba-

hagian lahir dan bathin bagi seluruh rakyat In-

donesia.
Membangun negara dan trangsa nii'rmpa-

kan tantangan tersendiri beserta bi::r:[rasai dina-

mikanya" Dinamika sosial, poiiilil, hukuirr,

ekonomi, budaya serta tehnologi. ::':rtliii;l kese-

Iuruhan menjadi bagian !3I1$ rrlr:r-"t"rrl,li1 a:;pek

perilaku bangsa atau mas;'rerli'1'-:ii i,it'i',,:-, i.t -='(--

kaligus menj adi bauran deng.iil Fer:i e::iLlr rtigarl

peradaban, tehnologi clan huday;i nrodem' Di
lain pihak perkembangan pera*Jabari ,fai^, br-rda-

ya modern beserta pertr"trnbrthan ;'eikemba-
ngan tehnologi belum se-Llt,Il'rni,'a d,il,l.li :,.-lal'as

dengan struktur budaya dal diriar.ilika peniaku

bangsa.
Namun clemikian. alr;r perk:,,lbangan

sosial, ekonomi, tehnologi. peradab,iir seita

transfer budaya modern sangat sLiiit t*rben-
dung. Bahkan banyak ragam perilaku modetn

mampu menghasilkan perilaku disnonnatif,
disfungsional (semuanya negatifl lang kemu-

dian diadopsi oleh sebagian kecil tnasyarakat

Indonesia saat ini, yang akibatnya dapat dipas-

tikan perilaku tersebut dapat menghancurkan
tatanan morai anak bangsa menjadi ntsak'2

Perilaku negatif terscbut antara lain de-

ngan mengkonsumsi minuman beralkohol. kii-
numan Beralkohol adalah minuman -vang me-

ngandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH)
yang diproses dari bahan hasil penanian ;-ang
mengandung karbohidrat dengarl cara feimen-
tasi dan destilasi atau fetmentasi tanpa destila-

si.3 Efek jika diminum berlebihan dapat i.ne-

nyebabkan mabuk, teller. muka merah. bativak
bicara, cadel, sempoy'ongan. konsentrasi ku-

rang, serta bagi yang memiliki penl akit jan-
tung dapat mematikan,

Negara Indonesia, meruPakan \egara
hukum yang memiliki laneiasan falssfah bang'
sa yang discbut setragai Paneasilir. Krit'etia itu,

di dalam Groundnarm (huhrnr dasitr; yakni

Undang-Undang Dasar 1945, falsafah i-;ail$sil

tersebut teruraikan dalarn pembukaanrtya. Itu-
lah sebabnya, negara Indonesia dikenal pula

sebagai negara yang agamis serta menjunjung

tinggi plil;:aiisrne. Konstitusi Indonesia Pasal
29 ayat i UUD 1945 menyebutkan bahwa ne-
gara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ar-
tinya kehidtipan masyarakat di dalamnya ter
bentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara
ideal sebagai negara yang beragama, akan le-
bih rrrudah mengatur perkembangan minuman
beralkohoi yang setiap saat dapat mengancam
jiu'a manrisia. Karenanya, tidak ada alasan un-
tuk meiakuf s.n pembiaran terhaclap penyalah-
gullaan iicosumsi mini"rman yailg mengandung
alkoLrol .,'ang peredaran unfirk jenis tertentu sa-
rlgar bebas.

Dalam hai peny,alahgunaan alkohol seca-
ra luas maka suriah menjadi kewajiban negara
dalam ha1 ini pernerintah untuk melakukan
peflgo\v3.:i1o dan pengendalian secara ketat
terhadap prcduk aikohol dan peredarannya.

Atlapun danipak negatif minuman beral-
kohol dapat urenimbulkan kerugian terhadap
kesehatan manusia antara lain sebagai berikut:

1. GMO (Gangguan Mental Organik),
yang mengakibatkan perubahan peri-
laku seperti bertindak kasar, sehingga
bennasalah dengan keluarga, masyara-
kat, dan kariernya. Perubahan fisiolo-
gis, seperti mata juling, muka merah,
dan jalan sempoyongan. Kemudian, pe-
rubahan psikologi,seperti susah kon-
sentrasi, bicara melanfur, mudah ter-
singgung" eian lainnya.

2. I{emsak Daya Ingat, yaitu pada usia
remaja (17-19 tahun), otak manusia
masih rnengalami perkembangan pesat,
oleh karena itu, sayang sekali jika re-
maja sudah biasa dengan kecanduan
minuman beralkohol, karena akan
menghambat perkembangan memori
dan sel-sel otak.

3. Odema Otak, merupakan pembengka-
kan dan terbendungnya darah padajari-
ngan-jaringan otak sehingga mcngaki-
hatkan gangguan koordinasi dalam
otak seeara nCIrmal.

4. Sirosis Hati, penyakit ini ditaudai oleh
pembentukan jaringan ikat disertai no-
dul pada hati karena infeksi akut dan
virus hepatitis yang menyebabkan pe-

2 Hermasyah, Patologi Sosial; Dampak lVegatif Pen.valahgunaan Minuman Alkohol, Pamator Press, Jakarta 2005, hal

t9
3 Liat Pasal 1 angka 1 Perahrran Presiden Nornor T4Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Reralkohol.
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radangan sel hati yang luas dan kema-
tian sel.

5. Gangguan .lairtung, fl1€i1f-iiriisrilnsi mi-
numan beralkohcl, apalagi kecanduan,
bisa mengakibatkan gangguan Jantiing.
dimana lama kelamaan Jantung tidak
akanberfungsi dengan bail.-.

6. Gastrinitis" yait* kliena !':..,.jriiilian rrr-
numan keras dirirafia inlii' 'he't--kan ra-
dang, atau luka pada l+*ri,r,,1g.

7. Paranoid, .vaitu gi';:!u.i.i .',ii'' i:n ka-
rena kecanduan .iittiarra :eo1ah-c1ah

merasa dipukuii, sehingga penlakunya
kasar terhadap oriirig--*iailg yang ada di
sekitamS,a, atau seperti ad;r 'hisikan-bi-

sikan untuk meiakuka* sesuatll, dan ia
akan melakukan sosi-L:,ltl diiuar" nalar-

4
nya.

Selain kenigran terhilrtry i..-:i;ehatan

manusia terseLiut, perluiil,'e FL[;;,iwhsilrl
dan pengendalian terhadap prredaran, pen-
jualan dan pcrizinarrn)'ir ;uiti:k irlrriie-'gah
timbulnya ganggu&n keiclitrrii:ran serta
ketertiban urnum inas.raiaiial cla;i d:irnpak
buruk terhadap penyalahgunaari rniniiman
beralkohol sebagai salah safu iiiktor pencio-
rong terjadinya tindak kekerasan dan kri-
minalitas serta tindakan tidak te4ruji lain-
nya yang bertentangan dengan nilai-nilai
berdasarkan falsafah Pancasiia dan [.IUD
1945. Berbagai peristiwa yang munoul se-

bagai dampak penyalahgunaan minuman
beralkohol telah mengakibatkanterjadinya
tindak kejahatan seperti perkelahian, pe-
merkosaan, kekerasaan dalarn rumah tang-
ga, pembunuhan, pencurian ataupun pe-
rampokan dan tindakan krirainaiitas iain-
nya. Sehingga jika Pemerintahan Daerah
KabupaterVKota tidak merurnuskan suatu
kebijakan dalam menanggulangi peredaran
minuman beralkohol, maka potensi ter-
ganggunya ketentraman dan keterliban
umum masyarakat akan semakin besar. Se-
lain itu, penyalahgunaan minuman beral-
kohol akan berdampak buruk bagi koseha-
tan karena mengandung zat yang berbaha-
ya bagi kesehatan manusia hingga dapat
menyebabkan kematian.

Dalam hal bebasnya peredaran minu-
man alkohol yang mernberikan dampak ne-
gatif terhadap generasi rnu*la atau anak di

Faisal Santiago

bawah umur, sudah menjadi kewajiban ba-
gi pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah untuk mengambil peranan secara
normatif dan formal untuk mempersempit
lingkup edarnya, serta memperkecil resiko
negatifnya kepada para anak-anak dibawah
umur maupun bagi generasi muda yang se-
harusnya lel"rih produktif membangun
bangsa.

Dari sisi penyelenggaraan pemerinta-
han, sudah selayaknya pemerintah daerah
memberikan solusi lebih kongkrit dengan
mengeluarkan peraturan daerah terkait pe-
ngendalian dan pengawasan terhadap mi-
numan beralkohol yang secara substansio-
nal peraturan daerah tersebut mengatur an-
tara lain klasifikasi minuman beralkohol,
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,
perizinan dan rekomendasi, pengendalian
peredaran minuman beralkohol, minuman
beralkohol tradisional, pelaporan, penga-
wasan, pembinaan, peran serta masyarakat,
sanksi administratif, ketentuan penyidikan,
ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan
ketentuan penutup.

Sebagai daerah yang memiliki hak
otonom untuk mengatur ketenteraman dan
ketertiban umum masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun2AI4 ftntang Pemerintahan Dae-
rah, maka Pemerintah daerah KabupaterV
Kota memiliki kewenalgan untuk menga-
tur dan mengurus (urusan wajib) penye-
lenggaraan ketertiban umum dan keten-
traman masyarakat, sehingga Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kotamemiliki kewena-
ngan untuk membentuk Peraturan Daerah
untuk mengendalikan dan mengawasi pere-
daran minuman beralkohol tersebut.

B. Identifikasi l'Iasalah
Dalam rangka n-reriujucikan pengenda-

lian dan pengawasan minuman beralkohol agar
tidak terjadi penyalahgunaan dengan segala di-
mensinya, sefia tetap menjaga kesehatan gene-
rasi muda yang b,-rguna bagi pembangunan
bangsa dan negara ciimasa kini dan masa yang
akan datang, maka permasalahan dibatasi se-

bagai berikut:
1. Meneapa diperlukan Perahrran DaeraXr

tentang Pengendalian rJan Fengawasan

o Firmun Irawan, Pengaruh Atkohol Bagi Kesehatan,Wacana Jaya Press, Jakafia, 2008,ha174
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Minuman Beralkoh*l?
2. Apakah Feraturan Daerair tentang pe-

ngendalian dan penga\ Iasall minuman

beralkohol sudah menjarnin kepc;:iti'

ngan semua pihak dan tidak terjadi pe-

nyalahgunaan peredaran minumait i:er-

alkohol?
3. Sejauhmana Peraturan D:;erah tentailg

Pengendalian dan I'eugar""r:saii l\41l1u-

man Beralkohol mampu mengakomo-

dir kepentingan pihak-pihak yatg ter-

kait dengan Peredaran Minuilan Beral-

kohol?
4. Bagaimana konsep penegakan liuknm

terkait adanya Feraturan llaerah ten-

tang Pengendalian dan Pengau'asan

Minuman Beralkohol?

C. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan daiatn i){,i1}''Lisil-

nan Naskah Akademik Rancaugan Per"turair

Daerah tentang Pengendalian dan }renga-*'as ait

Minuman Beralkohol adalah metode r ui't.iis

normatif yang dilengkapi dengan diskii''r t./t''-

cus group disctrssion) dan pengamatan di lrpa-

ngan.
Pendekatan yundis nolmatif mengguna-

kan data sekunder yang diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yairu batian hu-

kum yang menjelaskan dan berhubu-

ngan langsung dengan objek penelitian,

seperti UU nomor 23 tahun 2014 Ten-

tang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Presiden Republik lndonesia Nomor 74

Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan

Pengawasan Minuman Beralkohoidan

Perafuran Menteri Perdagangan Nomor
20IM-DAGlPEPt/4l20l4 tentang Pe-

ngendalian dan Pengawasan Terhadap

Pengadaan, Peredaran, daR Penjualan

Minuman Beralkohol.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan

yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer, berupa literatur-
literatur, hasil-hasil penelitian dan ha-

sil-hasil karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahau hu-

kum yang menjelaskan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekrinder, se-

perti Kamus Besar Bahasa Indone-sra.

II. KAJTAN TEORITIS DAN PRAKTIK
EMPIRIS

A" Ka.iian Teoritis
Tuiuan nasional bangsa Indonesia yang

tercairtum dalam Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

adalah rnehndungi segenap bangsa Indonesia
dan seiun:i. turnpah darah Indonesia, mema-
jukan keserahieraan umum, mencerdaskan
kehidupan 'bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunra yang berdasarkan kemerde-
kaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
lintuk mencapai tujuan nasional tersebut, di-
scienggarakaniah upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang merupakan suatu
rangkaian irernbangunan yang menyeluruh,
terarah iian terpadu, termasuk diantaranya
penibangii:ian kesehatan khususnya bagi ge-

neiasi inuda bangsa dan upaya mewujudkan
keieriiiarnan tJan ketertiban umum masyara-
kat se'rra-qai salah safu faktor pendorong terja-
dir.rr a trndak kekerasan dan kriminalitas.

Kesehatan merupakan hak asasi manu-
sra dan salah satu unsur kesejahteraan yang

hams diwujudkan sesuai dengan tujuan nasi-
onal bangsa Indoiresia. Oleh karena itu, un-
tuk meningkatkan derajat kesehatan masya-
rakat yang setinggi-tingginya dilakukan de-
ngan cara mewujudkan pola hidup yang se-

hat yang mendukung tumbuh kembangnya
anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar

untuk hidup sehat, dan memungkinkan inter-
aksi sosial serta melindungi masyarakat dari
ancanlan bahaya yang berasal dari perilaku
pola hidup yang kurang sehat dan atau tidak
menyehatkan.

Salah satu ancaman bahaya yang bera-

sal dari perilaku pola hidup yang kurang se-

hat dan atau tidak menyehatkan bagi kehidu-
pan masyarakat, khususnya bagi generasi

muda adaiah terkait pengendalian dan penga-

wasan minuman beralkohol terutama dalam
hal peredaran dan penggunaannya. Dalam
kaitannya dengan bidang kesehatan berupa
mewujudkan pola hidup yang sehat, yang

msndukung tumbuh kembangnya anak dan

remaja serta memenuhi kebutuhan dasar un-
tuk hidup sehat, konsumsi minuman beral-
kohol meniadi masalah yang sangat serius

karena sering kali dikonsumsi secara berlebi-
han"
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Selain itu juga, pentingnya lingkungan
yang aman yang dapat memberikan perlindu-
ngan terhadap masyarakat dari dampak yang
ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman
beralkohol sebagai salah satu faktor pendorong
terj adinya tindak kekerasan dan kriminalitas.

Untuk itu pentingnya pengendalian dan
pengawasan terhadap pengadaan, peredaran,

dan penjualan minuman beralko}'ctr sehingga

dapat memberikan perlindungan, menjaga ke-
sehatan, ketentraman dan lcetertib,an masyara-
kat dari dampak buruk terhadap penyalahgu-
naan minuman beralkohol"

Berdasarkan Peraturan Presiden Repub-
lik Indonesia Nomor 74 Tahun 20i3 Tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Ber-
alkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20lM-DAGlPEWAlzAl4 tentang Pe-
ngendalian dan Pengawasan Terhadap Penga-
daan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Ber-
alkohol bahwa yang dimaksudkan Minuman
beralkohol terdiri dari;

1. Minuman Beralkohol adalah minuman
yang mengandung etil alkohol atau
etanol (C2H5OH) yang diproses dari
bahan hasil pertanian yang mengan-
dung karbohidrat dengan cara fermen-
tasi dan destilasi atau fermentasi tanpa
destilasi, dan

2. Minuman Beralkohol Tradisional ada-

lah Minuman Beralkohol yang dibuat
secara tradisional dan turun temurun
yang dikemas secara sederhana dan
pembuatannya dilakukan sewaktu-wak-
tu, serta dipergunakan untuk kebutuhan
adat istiadat atau upacar a keagamaan.

Minuman beralko,hol, berdasarkan Pa-
sal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian
dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Ayat
(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari
produksi dalam negeri atau asal impor dike-
lompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a. Minuman Beralkohoi golongan A ada-
lah minuman yang mengandung etil a1-

kohol atau etanol (C2H5OH) dengan
kadar Sampai dengan 5% (limapersen);

b. Minuman Beralkohol golongan B ada-
lah minuman yang mengandung etit al-
kohol atau etanol (C2H5OH) dengan
kadar lebih dari 5% (lima persen) sam-
pai dengan 20% (duapuluh persen);

Faisal Santiago

dan
c" Minuman Beralkohol golongan C ada-

lah minuman yang mengandung etil
alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan
kadar lebih dari 20% (fua puluh per-
sen) sampai dengan 55a/o (Iima puluh
lima persen.

Ayat (2) Minuman Beralkohol sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan se-
bagai barang dalam pengawasan.

Ayat (3) Pengawasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2i meliputi pengawasan
terhadap pengadaan Minuman Beralkohol
yang berasal dari produksi dalam negeri atau
asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Dari ketentuan pasai 3 tersebut sangat
jelas bahwa minuman beraikohol itu terdiri
dari katagori A, B. dan C, yang masing-rnasing
katagori ditentukan oleh kadar alkoholnya.

Dalam produksi serta edamya semua mi-
numan berdasarkan katagori tersebut berda-
sarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 74
Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Penga-
wasan Minuman Beralkohol disebutkan bahwa
Bupati/Walikota dan Gubernur diberi kewena-
ngan melakukan pengendalian dan pengawa-
san" Hal tersebut dituangkan pada Pasal 8 yang
menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dan
Gubernur unhrk Daerah Khusus Ibukota Ja-
karta melakukan pengendalian dan pengawa-
san terhadap produksi, peredaran dan penjua-
lan Minuman Beralkohol Tradisional untuk
kebutuhan adat istiadat atau upacara keagama-
an di wilayah kerja masing-masing.

Dari ketentuan tersebut, kapasitas Bu-
patilWalikota kedudukannya sebagai kepala
daerah sebagaimana dimaksudkan oleh Un-
dang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tettang
Pemerintah Daerah. Oleh karena itu kewena-
ngan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
dalam hal penyelenggaraal Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol pada dasar-
nya telah diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah menyeleng garakan urusan pemerinta-
han yang menjadi kewenangannya, antara lain:
(a) perencanaan dan pengendalian pembangu-
nan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pe-
ngawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ke-
tertiban umum dan ketentraman masyarakat:
(d) penyediaan sarana dan prasarana umum:
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(e) penanganan bidang kesehatan; (i) penlie-

lenggaraan penditlikan dan alokasi stimber

daya manusia potensial; (g) pcnangguiangan

masalah sosial; (h) pelayanan b'idang ketena-

gakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan kcpe-

rasi, usaha kecil, dan nienengah; fi) pengenda-

lian lingkungan hidup; (k) pelayarian Freirana-
han; (1) pelayanan kependudr-rka*" Can cat.rtail

sipil; (m) pelayanan adminisirasl ,-,'illiri peme-

rintahan; (n) pelayanan adrninisii;:;i penails-

man modal; dan (o) urusztn wajiu .:.i'u,f i. I'ang

diamanatkan oleh peraturan perur,clang-unda-

ngan. Kewenangan yang rlin:iilkl P ein e'rintah

Daerah tersebut diiaksaliakdii F.ie lii.iiut asas

otonomi dan tugas pembanruiill :c1i3 'r;enrtjuau

untuk meningkatkan kesejaiiteraan lnasyara-

kat, pelayanan ufiIuml daii dal:r. :'r.ir,g ilaerah.

Selain dari pen;iatuirii tL'ISLLrir, Peratu-

ran Menteri Perdagangan Ncmor 2i' ,'{-DAG/

PER/4/2014 tenta;rg Pengendalian <lan i'enga-

wasan Terhadap Pengadaan, Fercdalan, dan

Penjualan Minuman Beralkohol mengatnr ie-

bih lanjut secara rinci terkait perizinan, pen-
jualan, pengedaran, pengeeer atau penjual

langsung dan lainnya. Kemudian ditamtrah

fakta sosial di setiap daerah yang mengatur

mengenai minuman beralkohoi tradisional mau

pun minuman oplosan atau campuan yang

mengandung alkohol serta pengaturan kebera-

gaman agama dan adat istiaclat di Indonesia

mengenai pengaturan terkait minuman beral-

kohol yang semuanya menjadi dasar yang ter-

tuang dalam naskah akademik ini.

B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait
Dengan Penl'usunan \ornia

Asas di dalam suatu pcraturan hulanll

merupakan hal yang sansai pentlnc. tidak ada

hukum yang dapat dimenger-tl tanpa asas-asas

tersebut. Norma-norma adalah pengeJa\\ anta-

han dari asas yang ada dalam peraruran hu-

kum. Dalam Naskah Akademik ini asas-asas

yang digunakan adalah:
1. Asas Kepentingan Kualitas Kesehatan

Manusia.
Pengendalian dan Pengawasan N'Iinu-

man Beralkohol dituiukarr untuk ke-

pentingan menjaga kualitas kesehatan

manusia secara keseluruhan, memberi-

kan perlindungan, ketertiban dan ke-

tentraman masyarakat dari 'lampak bu-

ruk penyalahgunaan minuman beralko-

he i.
Asas Ketrr;.infaatan Umum.
Peugendalian dan Pengawasan N{inu-

man tseraikohol hatus memberikan

rnanfaiii yang sebesar-besarnya unruk

kepentiriga.n perilaku hidup sehat bagr

indi.,,idu {l;il"r in&syarakat. Di samping

itu. I;enErur-i+lian dan Fengawasan Mi-
nl-l!l],i,: lir.i:.ili-ohr;l iuga diarahkan un-

tiik i,, .e:lti;rgen penrbailgunan kualitas

maiiusia Liiloe,;sia.
Asas Keret'padiiai L da:r Keserasian.

F;lgciidaiiii-, dat: Pcnga'wasan Minu-
man IleraikcLrol dilaksanakan secara

seimbang dengan memadukan berbagai

unsu:: atan ;nensinergikan berbagai

k,.rmp*ll$rr leri<ait, seperti. kepentingan
Lesehatan. kepentingan ekcnomis, dan

kep*nting;n k*tenagaker-i aan.

Asas K-ciestarian tlan Keberlnnj utan.

lietiap orang meniiirul kewaiiban dan

tanggung jawab terhadaP generasi

mendatang dan terhadaP sesamanya

dalam satu generasi dengan melakukan

upaya Pengendalian dan Pengawasan

h4inuntatr }-ieralkohol dan mencegah

terjadinya petryalahgunaan minuman
alkohol yang trerlebihan dan bukan un-

tuk peruntrikannya.
5. Asas Partisipatif.

Setiap anggola masyarakat didorong
urrtuk beiperan aktif dalam proses pe-

ngambilan keputusan dan pelaksanaan

Pengenriaiian dan Pengawasan Minu-
man Beraikohol, baik secara langsung

mauplul udak langsung.

6. Asas Keseimbangan.
Asas yang menemPatkan Pengatu-
ran Pengendalian dan Pengawasan

Minuman Beralkohol haruslah daiam

keseimbangan antara hak dan kewaji-
ban, baik dari sisi negara, produsen, pe-

ngedar, pengguna inaupun masyarakat
pada umunmya.

7. Asas Keadilan.
Pengendalian dan Pengawasan Minu-
man Beralkohol harus mencerminkan

keadilan secara merata ke semua lapi-
san masyarakat, baik lintas generasi

maupun lintas gender. Selain itu,
Pengen<ialian dan Pengawasan Minu-
man Beraikohol dimaksudkan agar ma-

2.

Aa.
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syarakat memahami hakekat berperila-
ku hidu sehat, menjaga ketertiban seba-

gai hak asasi manusia yang diatur dan
diakui serta dilindungi dalam Pasal
28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945.

8. Asas Perlindungan Hukum.
Asas yang menjamin terlindunginya se-

cara hukum para pihak yang terkait de-
ngan Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol dalam rangka
mewujudkan perilaku hidup sehat hak
atas kesehatan warga masyarakat serta
memberikan jaminan dalam rangka
menghidari menghindari akibat buruk
dari penggunaan minuman alkohol
yang berlebihan.

9. Asas Keterbukaan dan Peran Serta.

Asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh infor-
masi yang benar, jujur, dan tidak dis-
kriminatif tentang Pengendalian dan

Pengawasan Minuman Beralkohol serta
asas yang membuka ruang bagi setiap
anggota masyarakat untuk berperan ak-
tif dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan Pengendalian dan Penga-
wasan Minuman Beralkohol, baik se-

cara langsung mauprm tidak langsung.
10. Asas Akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir penyelengga-
raan Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol harus dapat di-
pertanggungjawabkan kepada masyara-
kat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelengga-
raan, Kondisi Yang Ada, Serta Masalah
Yang Dihadapi

Pengendalian minuman beralkohol ada-
lah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
dalam rangka mengatur dan mencegah tran-
saksi jual beli atau serah terima minuman ber-
alkohol bukan pada tempatnya dan/atat orang
yang belum dewasa atau segala usaha atau
kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui,
menilai dan mengarahkat agar peredaran mi-
numan beralkohol dapat dilaksanakan sebagai-
mana mestinya.Sedangkan pengawasan minu-
man beralkohol adalah serangkaian kegiatan

Fwisal Suntiago

pencarian, pengumpulan dan analisa data danl
atau keterangan lainnya terhadap segala ben-
tuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau pen-
jualan minuman beralkohol.

Minuman Beralkohol merupakan minu-
man yang mengandung etil alkohol atau etanol
(C2H5OI{) yang diproses dari bahan hasil per-
tanian yang mengandung karbohidrat dengan
cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi
tanpa destilasi. Sedangkan Minuman Beralko-
hol Tradisional yang selanjutnya disingkat
MBT adalah |'di1rmar1Beralkohol yang dibuat
secara tradisional dan turun temurun yang di-
kemas secara sederhana dan pembuatannya
dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan
untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara
keagamaan.

Perkembangan era globalisasi yang me-
ningkat dengan didukungnya teknologi serta
informasi yang canggih dan dapat di akses
langsung oleh masyarakat, seperti internet te-
levisi, radio, handphone, dan lain-lain, minu-
man alkohol mulai masuk ke pasaran Indone-
sia, dan mulai menyebar ke seluruh Nusantara.
Hal ini yang menyebabkan masyarakat di In-
donesia mulai mengkomsumsi minuman ber-
alkohol. Kurang terkendalinya Cafe-cafe hing-
ga klub malam menjual minuman beralkohol
secara bebas kepada para pengunjung demi
mendapatkan keuntungan.Pada mulanya, mi-
numan alkohol di komsumsi oleh kalangan
orang-orang di daerah tertentu yang telah me-
lewati batas usia dewasa dengan tujuan untuk
menghangatkan badan maupun untuk kegiatan
keagamaan terhadap agama tertentu. Namun
kondisi saat ini ternyata semua kalangan baik
laki-laki dan wanita hingga anak-anak remaja,
mulai mengkomsumsi minuman beralkohol
yang disebabkan oleh pengaruh budaya asing
yang masuk ke budaya kita sebagai gayahidup
untuk mengikuti perkemban gan zaman.

Sebagai generasi muda, kalangan anak-
anak remaja dituntut untuk selalu berkarya dan
berkreasi untuk kemajuan bangsanya. Tetapi
pada kondisi yang lain, seringkali kita temu-
kan anak-anak remaja sudah dipengaruhi oleh
budaya gaya'hidup bebas, seperti mengkom-
sumsi minuman alkohol yang sebenarnya mi-
numan tersebut tak layak diminum bagi mere-
ka yang usianya masih muda. Berbagai merek
minuman beralkohol semakin mudah unnrk
didapatkan dimana saja, tanpa disertai dengro

7l



Jurnal Lex Lihrum, VoL 1 No. 1, Desember 2014

pengawasan oraflg rua" &{engkotnsurrisi miuu-
man beralkohol baei anilk-anak muda nl{-il"i}pa-

kan suatu hal yang baru untuk dilakukan" talli
di balik fakta tersebut ternyata dapar ileritsak
moral dan berdampak buruk bagi periiaku rrrc-

reka, serta berdampak buruk pula tragi k'.:s":ha-

tannya sebagai akibat atau pengs.ruh cillri r,ri-

numan beralkohol.
Mengkomsumsi minuman be'zlf i;Ii";l su-

cara berlebihan bagi kalanga* aiiak-anlti':- ri:-

maja dapat inempenganrhi kondisl pe 
'i1el"u 

pe-

rubahan psikologis, serta kehilangan <iaya kon-
sentrasi dalam belajar yang menyebabkan tne-

nurunnya prestasi belajar di sekolah. Kasus

perkelahian antar pelajar yang kini sedang

terjadi, disebabkan oleh perilaku mereka dian-
taranya mengkomsumsi rrinunliin beralk*hol
yang menyebabkan daya emosi mei*li;l tak di-
kendalikan. Disamping itu, berbagai,:olvaktt
berbahaya seperti kanker, liver bahki;;r llle-
nyebabkan kematian meflgancam n\ia$,'3 me-

reka yang masih berusia tnuda. ,vang siiciaii se-

pantasnya bagi generasi muda unruk lileir-laga

kesehatannya. Jika tidak dicegah untuk rlreng-

hentikan mengkomsurnsi minuman beraikohol.
maka akan membahal'akan generasi muda

bangsa yang akan merladi harapan bangsa.

Sebagai generasi muda. sudah muiai
saatnya untuk berjuang memimpin bangsanya

untuk menjadi yang lebih baik di kemudian
hari. Tapi kondisi ini mulai berubah sesuai de-
ngan kenyataan yang di harapkan. Perilaku
kalangan anak remaja yang mengkomsumsi
minuman beralkohol, mencerfllinkan gc'ne;:asi

muda di kalangan anak-anak remaja sttdah m-
sak oleh perbuatan yang telah mereka lakukan
selama mengkomsumsi tninuman Lrei aikohol.

Keberadaan minuman beralkohol di litg-
kungan masyarakat semakin meningkat" Bah-
kan, keberadaannya ini sudah makin tersebar

di daerah pendesaan, yang masyarakatnya ku-
rang akan pemahaman pengetahuan bahaya
dan dampak yang ditimbulkan akibat meng-
komsumsi minuman beralkohol. Pcngaruh
negatif terhadap masyarakat yang mengktin-
sumsi minuman beralkohol tanpa edukasi yang
baik dan tanggungjawab juga menyebal:kan
naiknya tingkat kejahatan dan krimininalitas,
sepertinya perkelahian antar warga, terjadinya
pencurian, perampokan, kekerasan daiam tu-
mah tangga bahkan bisa menyebabkan teriadi-
nya kecelakaan yang menyebabkan kematiau

apahiia rnengkonsumsi minurnan beralkohol
sainpr; i hii angn ya kesadaran saat mengoperasi-
kan rn*Eiuikendaraan"

i{.asns i<erriatiair yang disebabkan oleh
nt u ri;i i; i li-ils ilii: s;i in iuurnan beraikohol semakin
rni:iliri;-iei:t. te*iadap berbagai kalangan teruta-
ma Lrirgi l.aiiirigan anak-anak remaja. Mereka
rela iter:gkr,.nsurxsi rninuman beralkohol de-
rii ilar'\ia t;!.riii( rnencari keSenaugan dan ke-
g*nriri ii,:in, J ;'banrlin gkan untilk rnengej ar ilmu
yarig icbiir berguna baei mereka kelak untuk
kernajuau bangsanya nanti. Perbuatan yang
merrka iakukan, -firemang sudah mencemarkan
karakter generasi inuda yang baik.

h4ahalnya rninuman beralkohol untuk
gol{-rrjgI;n tsficnr"u. menyebabkan maraknya
pri:rirrksi rninuinan ileralkohol lebih murah
vafiL, l-llr-.l.ret sreara campuran atau opl0san

5.ar-f, ii,1:lr, :iiiie iahui kadar alkoholnya dan ba-
ha; a ' - rg ieblh parah yang ditimbulkan hing-
ga ril.'ri: -tra't,kait kematian. Minuman Beralko-
hoi ( ail1-iuran atau Ivlinuman Oplosan adaiah
n-iir-r,rriian beralkohoi yang dibuat dengan cara
meuc,llnpur, fireramu atau dengan cara tertentu
dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2
FI5OH) ctan/atau rnetil alkohol (CH3OH) atau
bahan lainnya sehingga menjadi jenis minu-
man tr*i:aikohol baru yang dapat membahaya-
kan kesehatan, tringkungan dan/atau keselama-
f6n 11y3i,x,r;1.

Seiarn llll, pasar perdagangan minuman
ireraikotrol sernakin meningkat, sefta mengaia-
mi ri ai i,i n-i n rem6rerj ualkan minurnan beralkohol
ko seluru;i rlaerah perkotaan hingga masuk ke
daerah pendesaaan. Tentu, berbagai perusaha-
ar1 r?\iurjirritrr heraihohol dengan merek yang
ierli,*n:ii. sudaLr mulai berani mendirikan pab-
nkn-ya ranpa disertai dengan izin mendirikan
perusairaan yang berlaku, dan tidak adanya pe-
raturan trrukum yang mengikat dan tegas dari
pemerintah. Selain itu, masuknya minuman
beralkr:hol yang didatangkan dari luar negeri,
tanpa adiinya perizinan hukum yang berlaku.
LIal ini tentu suelah makin memperburuk ke-
beradaan rninuman beralkohol yang semakin
rneningkat di lingkungan masyarakat, hingga
ke kalangan anak-anak remaja.

Sebagai negara hukum, perlu disertai de-
ngafl peraturan hukurn yang bersifat tegas dan
mengikat yang didukung oleh aparat kepolisi-
an vallg irer-tindak secara tegas, cepat dan tak
larnbat terliadap peredaran minuman beralko-
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hol yang beredar di dasrah perkCIraan. Fengen-
dalian dan pengawasan peredaran minuman
beralkohol dilakukan dengan melakukan pe-
nguatan terhadap izin minuman beralkohol,
serta menetapkan tarif pajak penghasilan bagi
para pengusaha minuman beralkohol, dan
memberikan edukasi terhadap peffigecer, pen-
jual langsung dan pengguna mii.iLiman beral-
kohol merupakan salah satu lanpk,;.1; Jvang pa-
ling efektif untuk menyeiamail',:ri t:iorai gene-
rasi muda dari ancarniln f,c-nt':ri:-;.: ,"r-layanya
mengkomsumsi minuman beralkchol, selain
itu larangan agama yang rnengharamkan
mengkonsumsi minuman beraikohol sebagai
salah satu upaya pengendalian agar masyara-
kat mengikuti ajaran agaffia yang diperintah-
kan.

Mengingat beredar"nya n:tril'ru,fian beral-
kohol telah meramtrah hingga cli peitresaan,
maka kiranya Peraturan Fresiden ltli;mor 74
Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Penga-
wasan Minuman Beralkohol dan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/}/-DAG/PER
l4l20l4 tentang Pengendalian dan Pensawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjua-
lan Minuman Beralkoholdapat ditindaklanjuti
secara lebih rinci melalui Peraturan Daerah,
yang sifatnya lebih tehnis serta lebih kongkrit
dan dapat memberikan perlindungan dan ke-
pastian hukum bagi masyarakat.

Dalam tataran empirik, terdapat persoa-
lan yang sangat krusial yaitu beredamya minu-
man yang disebut dengan ininuman oplosan
yang kandungan isinya tidak tergambarkan de-
ngan jelas sebagai hasil oplosan atau campuran
dari berbagai bahan yang berbaha;.,a 6s*i p*r.-
hatan. Fakta yang diperoleh dari lapangan ba-
nyak minuman oplosan yang mematikan kare-
na kadar alkoholnya lebih dari 55% dan me-
ngandun g zat b erb ahay a lainny a.

Selain itu, perlu pula dicarikan solusi
dan pengaturan terhadap rninuman tradisional
yang diproduksi secara massal, melampaui
jumlah 25 liter per hari dan diedarkan secara
komersial melampaui/keluar dari wilayah ad-
ministrasi tempat minuman tradisional tersebut
dibuat.

Faisal Santiago

III" KHTERTLAI AN I}ENGAN
PERATURAN FERUNDANG-
U&lIlANGz{N LAINNYA

F;rrr.ai;rrar. ic;rtan gPengendalian dan pe-
ngatva." an h4iniiirian Beralkohol merniliki hu-
bungan d;:n kcterl{aitan dengan peraturan per-
undan g-un i.lat"t.i, e.;i arriera lain :

1. Undar-rE-ulii;n;: Dasar Negara Republik
Indoric:.:','Iaiiun i945;

2. Kitatr Uirrlarg-i-ildaiig Hukum Acara pi-
dana (Unriang*{,Tndang Nomor 8 Tahun
r 981 );

3. Undang-{.Jnrlang Nomor 8 Tahun lggg
tentang Perirndungan Konsumen (Lem-
baran ,l"jcgara Fi-epublik Indonesia Tahun
1999 l.!r-,tir*i rl2, T'ambahan Lembaran
Fiegara Repuhiik Indonesia Nomor 3821);

4. Unde;r_*-Undang l,{ouror 39 Tahun 1999
tentarig Hak Asasi N{anusia (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999
Nomor i65, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentans Pokck-P<ikok Kepegawaian
(Lembaran Ncgara Repubiik Indonesia
Tahun 197;i Nomor 55, Tambahan Lem-
baran i{egara }{omor 3041) sebagaimana
tela.h diubah ciengan Undang-Undang No-
mor 43 T"ahun i999 tentang perubahan A-
tas {inclanE-tJndang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Fotok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Taliirn 1!i99 Norncr 169, Tambahan Lem-
baran iJrgala Republik indonesia Nomor
3 890 i:

6. Und:rn,s-Uiriaitg Nomor 23 Tahtn 20A2
tentang Periindungan Anak (Lembaran
Negara R.epublik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Iindang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor
430 l);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2001
tentang Fenataan Ruang (Lernbaran Neea-
ra R.epublik Indonesia Tahun 2007 \omor
68, Tambahan Lembaran Negara Repu':.-i
Indonesia Nomor 4725):
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9. Undang-tJndang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Pubiik

(Lembaran Negara Republik Indr:nesia Ta-

hun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 48aii);

10. Undang-Untlang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan darl Fengeloiaau

Lingkungan Hidup (Lembarari Negara Re-

publik Indonesia Tahur 20ii9 l'l'rlnrir l4{J,

tambahan Lembaran N*g*l';' r'eprrbiik in-

donesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomcr 36 Tiihun 2ti09

tentang Kesehatan (Lembaran Negara Re-

publik Inclonesia Tahun 2009 l'iornor i 44'

Tambahan Lembaran ldcgara tter:'rbiik In-

donesia Nomor 5053);

12. Undang-Undang Non:*r i- "iaiii;ir -r;li
tentang Peinbentukan Perar:Lil'ltr Peitiri-

dang-undangan (Lembr.ran iiega' ' Repub-

lik Indonesia Tahun 20i i irornor L-' f ait'-

bahan Lembaran Negara Repubirk Indone-

sia Nomor a389);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun -20i4
tentang Pemerintahan Daerai-r (Lelnbaran

Negara Repubiik Incionesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 'Iahun

2001 tentang Pembagian Urusan Penterin-

tahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Re-

publik lndonesia Tahun 2007 l{omar 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik In-

donesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomoi 4i faiiun
2007 tentang Organtsasi Peransrat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesta

Tahun 2007 Nomor 89. Tanbahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia \olror
a74D;

16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013

Tentang Pengendalian dan Pensau'asatt

Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Ferdagangan irouor

20/M-DAGlPEW4l20l4 tentang Pengen-

dalian dan Pengawasan Terhadap Penga-

daan, Peredaran, dan Penjualan Minuman

Beralkohol.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I

Tahun 2014 tentang Pembentukan Prcdtlk

Hukum Daerah.

tv . LAr{DASAN FIL0SOFIS,
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. l,amdasan Filosofis
h{inurnan beralkohol pada dasamya me-

irpirkan suatu bentuk gangguan terhadap kehi-
dupan dar; penghidupan masyarakat, oleh kare-
na itu, secara filosofis, pembentukan Peraturan

fi e,:rafu t*rlti:ng Fengendalian dan Pen gawasan

I'er*r.r*ran ivr.:tliiman Beralkohol menrpakan
bagran rlan pemenuhau tujuan Negara Repub-

iik lniir;nesia, yaitu rnelindungi segenap rakyat
dan baugsa, serta seluruh tumpah darah Indo-
nesia, iirerrajukan kesejahteraan umuill, men-

cerdasl,,an irehidupan bangsa, dan ikut melak-
senrkall hetertiban dunia yang berdasarkan ke-
rrr:r,itkaaii. perdamaian abadi, dan keadilan

SuS1a1.

SLi;ii.i ne gara dalam memberikan keten-
teramail. kesejahteraan dan kesehatan, serta

periakuan hi:kum terhadap rakyatnya pada

urnumn)ia selalu dilandasi filosofi negara
yang bersangkutan. Filosofi negara pada da-

sarn)-a berpangkal dari tatanan pemikiran
yang bersum'ber dari kebiasaan-kebiasaan
atalr keberadaban sosiologis suatu bangsa.

Bagi Negara Indonesia, dalam setiap pokok-
pokok pemikiran terkait pembentukan pera-

turan i:erundang-undangan maupun pelaksa-

naannya selalu bersumber dari Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesia 1945. Intinya pembentukan rancangan

Feraturan Daerah tentang Pengendalian dan

Perigar,"'asan Minuman Beralkohol ini adalah

derrri terciptanya rasa keadilan dan perlindu-
ngan kepada inas,varakat.

Upava melindungi segenap rakyat dan

bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak
setiap orang atas perlindungan diri pribadi, ke-
luar-ea. kehormatan, martabat, dan harta benda

1,ang dibawah kekuasaannya,serta berhak atas

rasa aman dari ancaman ketakutan untuk ber-

buat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupa-
kan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin,
berternpat tinggal, dan mendapatkan lingku-
ngan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak

mernperoleir pelayanan kesehatan sebagaima-

na diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal

28 Fi ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.
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B. Landasan Sosiologis
Pada umumnya suatu negara berkem-

bang yang sedang menyelenggarukal proses
pembangunan, termasuk Indonesia, mengha-
dapi permasalahan dalam pembangunan hu-
kum terutama dalam pembuatan undang-un-
dang serta peraturan pelaksanaan lainnya,
termasuk dalam hal ini pembuatan Peraturan
Daerah.

Pembangunan merupakan suatu rang-
kaian program yang sifatnya menyeluruh,
terarah, terpadu dan berlangsung secara te-
rus-menerus. Kata terurah dan terpadu me-
nunjukan bahwa perubahan yang diharapkan
dari proses pembangunan yang hendak dilak-
sanakan adalah perubahan yang bersifat po-
sitif dan teratur.

Makna positif dari arah pembangunan
dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai
oleh pembangunan itu, yakni mencerdaskan
dan memajukan kesejahteraan umum, seba-
gaimana secara konstitusional ditetapkan da-
lam Alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Se-
dangkan makna teratur dari pembangunan
itu, menunjukan bahwa masyarakat hukum
Indonesia menjatuhkan pilihan yang tepat
untuk menggunakan hukum, terutama dalam
bentuk peraturan perundang-undangan sesuai
dengan konsep hukum yang dianut oleh ne-
gara Indonesia, yang lebih mengutamakan hu-
kum formal sebagai sarana pembangunan atau
perubahan masyarakat. Dengan perkataan lain,
hal itu bermakna bahwa dalam rangka pemba-
ngunan masyarakat Indonesia maka hukum
dalam bentuk peraturan perundangan-undangan
(tertulis) diberi tugas sebag ai sarana pembangu-
nan dan perubahan masyarakat.

Tampaknya tugas ini cukup menempat-
kan undang-undang serta peraturan pelaksanaan
lainnya pada posisi yang dilematis, yaitu pada
satu sisi tugas berat dan progresifitas pemba-
ngunan itu menghendaki kehadiran perahran
perundang-undangan sebagai suatu sarana yang
siap pakai. Sedangkan pada sisi lain, hukum
Indonesia berada dalam kondisi yang masih
lemah untuk menunjang fungsi itu. Hal ini tentu
membutuhkan suatu desain undang-undang
serta peraturan pelaksanaan lainnya yang tepat
dalam melaksanakan fungsinya.Dalam kerang-
ka landasan sosiologis ini diperlukan pengatu-
ran minuman beralkohol yang berdimensi men-

F'uisal Santiago

jaga keseimbangan antara kebutuhan Negara,
kebutuhan dunia usaha dan perlindungan ke-
pada masyarakat.

C. Landasan Yuridis
Landasan yuridis merupakan landasan

hukum positif atau legalitas dari pembentukan
Perafuran Daerah yang akan dibuat. Landasan
yuridis ini merupakan aspek formaVlegal ke-
absahan sebrnh Poraturan Daerah (peraturan
perundangan-undangan) agar Peraturan Dae-
rah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada
giliranya menimbulkan tumpang tindih. Oleh
karena itu, perlu diselaraskan (diharmonisasi-
kan) dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang sudah ada secara hierarkis de-
ngan melakukan kegiatan inventarisasi keten-
fuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkai-
tan dengan Pengendalian dan Pengawasan Mi-
numan Beralkohol.

Melalui Putusan Perkara Nomor 42 pl
IlTJMlz0lz Tanggal 18 Juni 2013, Mahkamah
Agung Republik Indonesia, membatalkan Ke-
putusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Ber-
alkohol karena bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kese-
hatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
Sejak tanggal 18 Juni 2013, Keputusan presi-
den Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dinyatakan
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hu-
kum lagi.

Pada tanggal 6 Desember 2013, presi-
den Republik Indonesia kembali menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahtm 2013 ten-
tang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol. Dalam konsideran menimbang hu-
ruf a Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun
2013 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pe-
ngendalian dan pengawasan terhadap pengada-
an, peredaran, dan penjualan minuman beral-
kohol ialah untuk memberikan perlindungan
serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ke-
tentraman masyarakat dari dampak buruk ter-
hadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Kemudian pada tanggal 11 April 2OL4
Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 2044-DAG/PER
l4l20l4 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjua-
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lan Minuman Beralkohol sebagai tinriak laryut
pedoman terhadap Peraturan Presiden Nomor
T4Tahun 2013 tersebut.

V . LINGKUP MATERI I\{UATAN
PERATURAN DAEITAT{

Materi muatan Rancangaii Feratiiran
Daerah tentang Pengendalian d;rn 1' ;il.gatr;"'6san

Minuman Beralkohol, melipuii,i*ittt-:ilt kcrir-
ponen dan aktifitas yang berhubuilga:i iieiigan
Pengendalian dan Pengawasan t\{irlitman Ber-
alkohol dengan segala aspekn."ra yang dituang-
kan dalam bab-bab sebagai berikut:
a. Bab I : Ketentuan Umum.

Bab ini mentuat batasan pfrfigeriiati atau

definisi mengenai isiiialr-istilah rJaiatn

Rancangan Peraturan Daerah trntang Pe-

ngendalian dan Pengawasat l,'{itiurcan
Beralkohol. Hai ini dirr"laksudkan .:gar ti-
dak terjadi salah pengertian atau riiulti
interpretasi terhadap istrlah-istilah teisebut.

b. Bab II : Kewenangan Femerintah KabLi-
patery'Kota
Bab ini memuat ketentuan Kervenangan
Pemerintah KabupateniKotadalam Pen gen-

dalian dan Pengawasan Minuman Beralkq:-
hol.

c. BabIII : Perizinan dan Rekomendasi
Bab ini memuat ketentuan mengenai Feri-
zinan dan Rekomendasi daiam Pengenda-
lian dan Pengawasan Minuman Beralko-
ho1.

d. BabIV : Pengendalian Feredaran Minuman
Beralkohol
Bab ini memuat ketentuan tentang Pengen-
dalian Peredaran Minuman Beralkohol.

e. BabV : Minuman Beralkohol Tradisionai
Bab ini memuat ketentuan tentang llrnu-
man Beralkohol Tradisional ciaiam Pe-

ngendalian dan Pengarn'asan N{inuman
Beralkohol.

f. BabVI: Pelaporan
Bab ini memuat ketentuan tentang Pela-
poran dalam Pengendalian dan Pengaw'a-

san Minuman Beralkohol.
g. BabVII : Pengawasan

Bab ini memuat ketentuan tentang pe-

ngawasan, Kepala Daerah rrienunjuk Sa-

tuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan
fungsinya di bidang Pengendalian dan Pe-
ngawasan Minuman Beralkohol.
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1.

ir;;.b:i 11{ : Feml:inaan
i-''{a* ini ruemuat ketentuan tentang penye-
i*r,*garaan pembinaan oleh Kepala Daerah
si',s;.i:ri ilen gan ker.venangannya.
ts*blX : Feran Serta Masyarakat
l{;il l:ii inemuat ketentuan tentang peran
sri"ril rl.as-r*arakat yang dapat diwujudkan
ilairir,:i 

'[:cntuk penyampaian saran, masu-
k,:ii rl,',i i:fiidapat dalam penetapan, pelak-
it ittii ;; trl. "i r:ri n r;'./aluasi kebij akan pen-rreleng-
g;iiann i'engendahan dan Pengawasan Mi-
llurTiaa lreraikohol sena keikutsertaan da-
la;n kegiatan pemanfaatan dan manajemen
Pciigciuiaiiaii cian Fengawasan Minuman
Lir;atkolrrrl rrielalui pengawasan sosial. Se-
iitl,ii :r; iuga diatul'peran serta dunia usaha
;r rtr. i; ;r':iai<itkan edukasi dalam mewujud-
Ln,, ir-n!),,:i.rakat yang sehat dan mewujud-
1..i1i i :. ." i ;-'iltranian dan ketertiban.
ii;.i,--, . ::anr,.si Administratif
E"" i:ri fieinuat ketentuan tentang sanksi
ailriii:rstratif terhadap peianggaran dalam
Peraturarr Daerah tentang Pengendalian
daii Pengawasan Minuman Beralkohol.
B"rbXI : Ketentuan Penyidikan
B*1i ini memuat ketentuan tentang penyidi-
kan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
tic *n Srpii (PPNS) di lingkungan Peme-
rj*ta1r l)aei'ah sebagaimana yang dimaksud
dal*iir Kita'n Llndang-Undang Hukum A-
cara Pidana (KUHAP).
Ilab,{{i : Ketentuan Pidana
ilail ini memuat ketentuan tentang sanksi
piija,;a kumngan atau denda terhadap pe-
larigg.aran daiam Peraturan Daerah tentang
I'ei:genciaiian dan Pengawasan Minuman
6*raikohol
BaL;Xiil : Ketentuan Peralihan
Bab inl memuat ketentuan tentang penye-
si-raian pengaturan tindakan hukum atau
i:iubungan hukum yang sudah ada berdasar-
kan peraturan perundang-undangan yang
iama terhadap peraturan perundang-unda-
ngan 

"vang 
baru.

BabliIV : Ketentuan Penutup.
Bab irii memuat ketentuan tentang saat mu-
lai beriaku Rancangan Perafuran Daerah
tertar:g Pengendalian dan Pengawasan Mi-
nurnan Beralkohol.

h.

k.

m.

n.

v6



Konsep Naskah Aksdemik Ranc@lrgdn Perutwwt$ Daerah Tentarug ....

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian pada awal bab

dan selanjutnya, maka dapat diambil suatu ke-
simpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fem- B"
bentukan Peraturan Peru*dang-unda-
ngan dan Peraftiran lvdent*ri Dalam Ne-
geri Nomor 1 Tahun 2*L4 tentang
Pembentukan Produk Hukum l)aerah,
maka seluruh prosos penyusunan Nas-
kah Akademik Ranoangan Peraturan
Daerah tentang Pengondaiiair dan Fe-
ngawasan Minuman Beralkohol me-
ngacu pada peraturan tersebut.

2. Dilihat dari konsep dasar pembangunan
kesehatan guna tercapainya kesadaran,
kemauan, dan kemampuan unh.:k hidup
sehat bagi masyarakat sebagaimana di-
atur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, Un-
dang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, maka terdapat ke-
butuhan akan lahirnya suatu peraturan
perundang-undangan yang berkaitan
dengan Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol .

3. Dilihat dari sisi urgensinya, terutama
dikaitkan dengan lahirnya Peraturan
Presiden Nomor 74 Tahtm 2013 Ten-
tang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol dan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20lM-
DAG/PER/4 12014 tentang Pengendali-
an dan Pengawasan Terhadap Pengada-
an, Peredaran, dan Penjualan Minuman
Beralkohol, maka perlu dibuat suatu
Pedoman Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol, sehingga Peratu-
ran Daerah yang nantinya akan dibuat
dan yang sudah diberlakukan dapat se-
laras dan harmonis dengan ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan tersebut.

Faisal Santiago

4. Daiam rangka penlusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengendalian
dan Fengawasan Minuman Beralkohol
serta rnenghormati hak asasi manusia,
maka perlu dilakukan Pengendalian
dan Pongawasan Minuman Beralkohol.

Saran j'
1. Perlu segera dibuat Peraturan Daerah

tentar).g Fengendalia* den Pengawasan
Minnn:an Beralkohol dalam rangka
rnewujudkan pola hidup sehat dan
menghindaa"i dampak buruk penyalah-
gunaan konsurnsi minuman alkohol
yang berlebihan, serta menindaklanjuti
pelaksanaan Peraturan Presiden Nornor
74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian
dan Pengawasan Minuman Beralkohol
dan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20/M-DAG/PEW4120I4 ten-
tang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Perlu segera dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Daerah yang sudah
berlaku dengan Peraturan Presiden No-
mori4 Tahun 2013 Tentang Pengenda-
lian dan Pongawasan Minuman Beral-
kohol dan Peraturan Menteri Perdaga-
ngan Nomor 20IM-DAG/PER/412014
tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkoholagar
lebih memudahkan pelaksanaannya.

3. Guna rneningkatkanperwujudan pola
hidup sehat, menghindari dampak bu-
ruk penyalahgunaan konsumsi minu-
man alkohol yang berlebihan, menjaga
kesehatan masyarakat serta meningkat-
kan ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat dari meningkatnya tinda-
kan kejahatan dan kriminalitas, perlu
disosialisasikan tentang pentingnya Pe-
raturan Daerah tentang Pengendalian
dan Pengawasan Minuman Beralkohol
kepada masyarakat.
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Nomor 5063);

78



Konsep Naskah Akademik Rancangan Peratayan Daerah Tentang .... Faisal Santiago
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Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
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Daerah.
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