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BAB IV 

 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 

4.1.1. Sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang 

sudah dibahas pada bab sebelumnya belum bisa mengatasi permasalahan-

permasalahan terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, 

penerapan peraturan-peraturan tersebut juga masih sangat lemah. 

Pengawasan serta pengendalian peredaran minuman beralkohol 

memerlukan payung hukum yaitu undang-undang. Suatu tindak pidana 

ataupun kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh adanya pengaruh minuman 

beralkohol yang tersentuh oleh hukum hanyalah tindak pidananya saja, 

minuman beralkohol sebagai penyebabnya tidak pernah tersentuh oleh 

hukum. Para pemuda dan remaja sebagai penerus bangsa yang 

mendominasi menjadi korban dari dampak negatif minuman beralkohol 

masih belum mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, dikarenakan 

mudahnya mendapatkan minuman beralkohol oleh para remaja. 

4.1.2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan 

minuman beralkohol cukup beragam. Secara yuridis belum ada undang-

undang yang spesifik yang mengatur tentang peredaran minuman 

beralkohol. Secara sosiologis kesadaran warga masyarakat sendiri akan 

bahaya minuman beralkohol masih sangat rendah. Telah diketahui bahwa 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSIPelanggaran Hukum Terkait Pengawasan Serta Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman BeralkoholRizka Windiasari



55 
 

minuman beralkohol sangat berbahaya bagi kesehatan, selain itu juga dapat 

memicu terjadinya tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu 

peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum 

pengedaran serta penjulan minuman beralkohol. Kerja sama antara para 

penegak hukum dan masyarakat akan membantu meminimalisir peredaran 

minuman beralkohol yang lebih banyak menimbulkan dampak negatif.   

 

4.2   Saran 

 

4.2.1. Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol secara bebas berdampak 

negatif begitu besar dalam masyarakat, diharapkan pemerintah dapat 

membuat undang-undang terkait minuman beralkohol. Dimana undang-

undang tersebut mengatur tentang standar mutu minuman beralkohol, 

adanya batasan-batasan orang-orang yang bisa memperdagangkan, 

membeli, dan mengkonsumsi minuman beralkohol, serta mengatur sanksi 

bagi para pemakai minuman beralkohol yang dapat menimbulkan 

kerusuhan, kekacauan, maupun tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas.  

Sanksi yang berat bagi para pengedar dan penjual minuman beralkohol 

yang tidak memenuhi standar perlu diterapkan secara efektif agar para 

pengedar dan penjual merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 

4.2.2.  Adanya penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya minuman keras 

bagi masyarakat perlu diadakan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk bisa menaati peraturan yang nantinya akan dibuat yang 
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juga demi kepentingan masyarakat bersama. Kesadaran akan bahaya 

minuman keras oleh minuman beralkohol akan meingkatkan kerjasama 

yang baik antara penegak hukum dan masyarakat dalam meminimalisir 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol. 
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