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ABSTRAK 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang 
diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 
fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu 
atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara 
mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman 
yang mengandung ethanol. Bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan 
penurunan kesadaran dan bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan 
gangguan dalam fungsi berpikir. 

 
Berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang cukai, minuman 

beralkohol tidak sepenuhnya dilarang beredar, pengedarannya di Indonesia masih 
diperbolehkan dengan sedemikian batasan, pengawasan dan ketentuan yang harus 
dipatuhi dan dilaksanakan. Konsumsi minuman beralkohol sangat perlu mendapat 
pengawasan, pengendalian, dan pembatasan. Agar dampak negatif dari minuman 
beralkohol dapat diminimalisir. Pembatasan tersebut dalam rangka perlindungan 
masyarakat dalam bidang kesehatan karena minuman beralkohol berbahaya bagi 
kesehatan. Bidang ketertiban dan keamanan karena alkohol merupakan salah satu 
faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana. Adanya pungutan cukai 
merupakan upaya dari pemerintah untuk mengendalikan peredaran minuman 
beralkohol. Semakin besar pungutan cukai akan semakin membatasi konsumsi 
minuman beralkohol. Pelanggaran hukum pengedaran dan penjualan minuman 
beralkohol berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang 
No. 22 Tahun. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal dalam KUHP 
yakni pasal 300 dan 538 KUHP menjatuhkan pidana bagi penjual minuman 
beralkohol secara umum sekaligus penjual kepada anak dibawah umur. Sanksi 
pidana juga diberikan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang dalam keadaan 
dipengaruhi oleh minuman beralkohol 

 
Pengawasan sekaligus penegakan hukum pengedaran dan penjualan 

minuman beralkohol tidak terlepas dari kendala-kendala. Kendala yuridis yang 
dihadapi yaitu peraturan tentang minuman beralkohol masih bersifat kewilayahan 
yang mengadopsi nilai-nilai dari masyarakat. Selain itu juga hanya mengatur 
sebatas perizinan tata niaga. Kendala non yuridis yakni dari faktor masyarakat 
sendiri yang kurang kesadaran akan bahaya minuman beralkohol. 
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