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BAB II 

PENGATURAN TERKAIT DENGAN PENGAWASAN SERTA 

PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN 

BERALKOHOL 

 

2.1  Peraturan Terkait Pengawasan Serta Pengendalian Pengedaran Dan 

Penjualan Minuman Beralkohol 

2.1.1  Menurut Undang-undang No. 39 tahun. 2007 tentang Cukai 

Pengawasan yaitu proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang 

terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan pengambilan tindakan 

yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja 

yang telah ditetapkan tersebut.9 Pengawasan perlu dilakukan agar produk 

minuman beralkohol yang ada dalam pasaran memenuhi persyaratan mutu yang di 

pertanggung jawabkan (termasuk syarat keamanan, komposisi, kadar metanol dsb 

,sesuai dengan peraturan standart kelayakan takaran minuman beralkohol, untuk 

melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap kemungkinan 

peredaran produk yang tidak memenuhi syarat, serta perlunya perhatian khusus 

yaitu masalah penggunaan dan kemungkinan penyalahgunaan terutama 

penyalahgunaan diantara para remaja. Pengendalian yaitu pengawasan atas 

kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta 

menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan serta untuk menjamin 

agar  tercapai tujuan yang diinginkan. 

                                                             
9 itjen-depdagri.go.id/index.php, “pengertian pengawasan” 
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Di Indonesia minuman beralkohol tidak sepenuhnya dilarang beredar, 

pengawasan pengedaran minuman beralkohol menurut undang-undang cukai 

inilah sebagai bukti bahwa minuman beralkohol masih diperbolehkan 

pengedarannya di Indonesia dengan sedemikian batasan dan ketentuan yang harus 

dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan “(1) Cukai 

dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: 

a.   etil alkohol atauetanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan 
proses pembuatannya; 

b.   minuman yang mengandungetil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak 
mengindahkan bahan yangdigunakan dan proses pembuatannya, termasuk 
konsentrat yang mengandung etilalkohol; 

c.   hasil tembakau, yangmeliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan 
hasil pengolahantembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan 
atau tidak bahanpengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.  

 
Peraturan ini memasukkan minuman beralkohol kedalam kategori barang kena 

cukai dengan alasan yang telah diatur dalam pasal 2 yaitu: 

a. konsumsinya perlu dikendalikan; 
b. peredarannya perlu diawasi; 
c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup; atau 
d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan. 
 
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. Dalam pasal 14 menyebutkan ayat 1: “Setiap 

orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: 
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a. pengusaha pabrik; 
b. pengusaha tempat penyimpanan; 
c. importir barang kena cukai; 
d. penyalur; atau 
e. pengusaha tempat penjualan eceran, 

wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari 
Menteri. Pasal 1a berbunyi: “Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan 
kegiatan sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau 
pengusaha tempat penjualan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.  
 
Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan tersebut berupa sanksi 

administratif yang diatur pada ayat 7 berupa denda paling sedikit 

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah).  Ketentuan ini bisa dijadikan dasar hukum bagi para 

penjual maupun pengecer minuman beralkohol yang tidak berizin sambil 

menunggu undang-undang khusus yang mengatur minuman beralkohol.  

Pasal 54 berbunyi: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, 
menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas 
untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda 
pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling 
banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Minuman 
beralkohol yang sangat berbahaya bila dikonsumsi yang oleh masyarakat umum 
disebut miras oplosan bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal tersebut. 
Miras oplosan biasanya hanya dikemas dalam botol air mineral tanpa label, merk, 
pita cukai. 

 
Namun dengan adanya undang-undang cukai ini yang menerapkan 

pemungutan cukai terhadap minuman beralkohol merupakan upaya dari 

pemerintah untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Semakin besar 

pungutan cukai akan semakin membatasi konsumsi minuman beralkohol. Melalui 

undang-undang cukai tersebut yang merupakan peraturan tentang tata niaga 

minuman beralkohol yang termasuk dalam barang kena cukai dapat dijadikan 
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sarana dalam pengawasan maupun pengendalian peredaran minuman beralkohol. 

Perbuatan pidana yang diatur dalam undang ini yaitu tiap-tiap orang yang tanpa 

izin menjalan kegiatan usaha tanpa membayar cukai yang dikenai pidana penjara 

sekaligus denda yang diatur dalam pasal 50. Penjualan tanpa kemasan untuk 

barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai yang sering kita jumpai dalam 

masyarakat yang juga sering disebut miras oplosan, perbuatan tersebut dapat 

dikenai pasal 54 undang-undang cukai. Dalam undang-undang ini juga diatur 

mengenai prosedur pembayaran dan pelunasan cukai yang diatur dalam bab III. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman beralkohol tidak bisa sama sekali 

ditiadakan dinegara Indonesia. Pungutan cukai dari minuman beralkohol masih 

diharapkan oleh pemerintah sebagai sumber penghasilan negara. 

2.1.2  Menurut Permendag RI NO : 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, 

dan Perizinan Minuman Beralkohol. 

Peraturan lain yang mengatur tentang pengedaran dan penjualan minuman 

beralkohol yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, 

Pengedarann dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Minuman 

beralkohol menurut peraturan ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang 

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 

fermentasi dan destilasi atau 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 
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atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Pengedaran 

minuman beralkohol menurut PERMEN RI Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006 

adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan, sedangkan 

penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman 

beralkohol untuk dikonsumsi.  

Permendag RI NO : 15/M-DAG/PER/3/2006 pasal 10 berbunyi: 

“Penjual langsung Minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan 
menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.”   

 
Dalam rumusan pasal tersebut hanya menyebutkan kegiatannya saja, tidak 

mengatur sanksi yang diberikan apabila minuman yang dijual tersebut diminum 

tidak ditempat atau dibawa meninggalkan tempat. Minuman beralkohol yang tidak 

memenuhi standart atau yang lebih dikenal dalam masyarakat minuman keras 

oplosan biasanya dibeli tidak ditempat yang berizin dan tidak diminum ditempat 

lalu dicampur dengan berbagai zat lain yang sangat berbahaya bagi tubuh 

manusia. Kasus di Cirebon, sedikitnya 7 pemuda dari empat desa tewas, dan enam 

lainnya dalam kondisi kritis,  setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan. Para 

korban mengalami keracunan setelah berpesta miras di empat tempat berbeda, 

Rabu (05/05/10). Mereka minum miras dengan dicampur minuman suplemen. 

Rasa miras diakui para korban, rasanya berbeda dari biasanya, dengan efek dingin 

di tenggorokan.10 Pengawasan BAB VII Bagian Kesatu mengenai Pengendalian 

dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan bentuk kegiatannya tetapi hanya 

menyebut subyek yang diatur misalnya importir, pengecer, tempat atau lokasi 

                                                             
10 Masyhuri Wahid, indosiar.com,  Cirebon, “7 tewas, 6 kritis, konsumsi miras oplosan” 

diunduh 08 Mei 2012. 
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pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C. 

Sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan pengendalian yaitu Menteri, 

Bupati atau Walikota, dan Gubernur. Kegiatan pengawasan tidak disebut dalam 

peraturan tersebut. 

Dalam pasal 11 diatur ayat 1  

“penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk 
diminum ditempat, hanya diizinkan di : 

a. hotel berbintang 3, 4, dan 5; 
b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka; 
c. bar termasuk pub dan klab malam. 

 
Dalam pasal 12 menyebutkan  

“penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan 
melakukan penjualan: 

a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 waktu setempat dan pada malam hari 
jam 19.00 s/d 22.00 waktu setempat. 

b. pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan  malam hari 
dapat diperpanjang degan maksimum 2 jam. 

 
 Kegiatan lain yang dilarang oleh PERMENDAG RI NO : 15/M-

DAG/PER/3/2006 yaitu pada pasal 31 : 

(1) minuman beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol 
golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 
peraturan ini dilarang diedarkan atau dijual didalam negeri, 

(2)  setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B, 
dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk 
dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1000 (seribu) ml per orang 
dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml, 

(3)  setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol 
golongan A, B, dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus 
delapan puluh) ml. 

Pasal 34 : 

Penjual langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol, 
dilarang menjual minuman 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. 
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Pasal 34 tersebut hanya peraturan yang tidak pernah ada realisasi, para remaja 

yang masih duduk di bangku sekolah bisa dengan bebas membeli minuman 

beralkohol tanpa terbatas waktu seperti yang ditentukan peraturan tersebut, 

ditempat-tempat yang belum tentu memiliki izin yang sah juga dengan kemasan 

dan ukuran yang berbagai macam serta tidak mengetahui kandungan apa saja yang 

terdapat dalam minuman beralkohol yang dibeli karena tidak sering juga minuman 

tersebut tanpa label dan komposisi. Tidak ada sanksi yang tegas bagi para 

pelanggar ketentuan tersebut. Sanksi yang kerap dijatuhkan berupa penyitaan 

barang yaitu minuman beralkohol tersebut. 

2.1.3   Menurut Peraturan Menteri Kesehatan no. 86/Men.Kes/Per/IV/77 

tentang Minuman  Keras. 

Dalam peraturan menteri kesehatan ini disebutkan istilah pengecer dan 

penjual minuman beralkohol. Pengecer minuman keras adalah perusahaan yang 

menjual eceran minuman keras golongan B dan C. Penjual minuman adalah 

perusahaan yang menjual eceran minuman keras golongan B dan C untuk 

diminum diminum ditempat penjualan. Untuk syarat-syarat umum pengecer 

minuman keras harus memiliki izin pedangang kecil dari Menteri Perdagangan 

dan izin dari Menteri Keuangan sedangkan untuk penjual minuman keras harus 

memiliki izin dari Menteri Keuangan dan izin usaha dari Pemerintah Daerah 

setempat, hal tersebut diatur dalam BAB II,  pasal 3 huruf e dan huruf f. Adanya 

pengawasan mutu oleh Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan yakni : 

a. Terhadap bahan baku yang akan digunakan untuk produksi dan terhadap 
produk akhir sebelum diedarkan harus dilakukan pemeriksaan mutu, 

b. Minuman keras yang diimpor harus disertai sertifikat analisa, 
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c. Dilarang mengeluarkan minuman keras yang mengandung metanol lebih dari 
0,1% dihitung terhadap kadar etanol (C2H5OH), 

d. Minuman keras Golongan A dan B diperoleh dengan cara fermentasi sedang 
Golongan C dengan fermentasi dan destilasi. 

Untuk peredaran diatur dalam BAB V Permenkes 86/Men.Kes/Per/IV/77, 

pengecer atau menjual minuman keras yang bisa langsung menjual kepada 

konsumen hanya boleh membeli minuman keras kepada penyalur minuman keras 

sesuai dengan bunyi pasal 15 permenkes tersebut. Sedangkan pasal 16 Permenkes 

86/Men.Kes/Per/IV/77 mengatur tentang penyerahan minuman keras kepada 

konsumen yang berbunyi :  

“pada penyerahan minuman keras golongan C kepada konsumen, pengecer 
minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, 
nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk, serta jenis dan jumlah minuman 
keras yang bersangkutan”.  
 
Dalam praktek tidak demikian, kasus-kasus pelajar dibawah umur bisa dengan 

mudah mendapat minuman keras yang tidak memenuhi standar takaran dan 

standar mutu yang sekaligus bisa membahayakan nyawa para pengonsumsinya, 

serta tidak ada pencatatan tanda pengenal maupun jumlah minuman keras. Belum 

ada penindakan yang serius dari aparat penegak hukum mengenai hal tersebut. 

Namun dalam permenkes tersebut penindakan diatur dalam BAB IX pasal 23, 

untuk pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal 

permenkes tersebut yaitu dikenakan tindakan administrasi berupa penarikan 

nomor pendaftaran dan tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Mengenai lokasi penjualan diatur dalam pasal 17 yaitu restoran, 

kedai, bar atau tempat lain untuk diminum ditempat penjualan, tidak boleh 

berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit. Penggerebekan 

swalayan di Surabaya yang menyediakan tempat untuk bisa mengkonsumsi 
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minuman keras ditempat penjualan dirasa aparat cukup mengganggu ketertiban 

dan keamanan masyarakat sekitar karena swalayan tersebut memajang minuman 

beralkohol secara terang-terangan dan didapati para remaja khususnya pelajar 

yang sering memanfaatkan tempat tersebut untuk menikmati minuman beralkohol 

bahkan di siang hari dengan masih mengenakan seragam sekolah11. Padahal dalam 

permenkes ini juga mengatur larangan menjual minuman keras kepada anak di 

bawah umur 16 (enam belas) tahun yang diatur dalam BAB VII pasal 3. 

2.1.4 Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2003 

tentang Perizinan di Bidang Kesehatan 

Kota besar seperti Surabaya yang sudah banyak ditemui kasus-kasus 

tindak pidana terkait dengan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol 

belum juga mempunyai peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai 

minuman beralkohol. Banyak para remaja di Surabaya yang menjadi konsumen 

minuman beralkohol khususnya yaitu para pelajar. Para remaja tersebut tidak 

pernah memperhatikan minuman beralkohol yang mereka beli dan mereka 

konsumsi tersebut berbahaya karena mereka membeli minuman beralkohol yang 

tidak memenuhi standar. Tiga pelajar SMK di Surabaya ditangkap polisi karena 

membawa minuman beralkohol dan akan memulai pesta miras yang akan 

dilakukannya di Masjid Al Akbar, dari ketiga pelajar tersebut ditemukan satu 

botol bir besar, satu botol Tomilaken dan satu botol air mineral untuk mengoplos 

kedua minuman tersebut.12 Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa pengedaran 

                                                             
11 Surabaya post online, “Tiga Pegawai Circle-K Diperiksa” diposted 19 november 2011,  
 
12 detikSurabaya.com Jumat, 25/11/2011 14:55 WIB Tiga Pelajar SMK Pesta Miras di Masjid Al 

Akbar 
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dan penjualan minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar belum dengan 

baik oleh pemerintah khususnya di Surabaya. Para pelajar bisa dengan mudah 

minuman tersebut, bahkan ada toko modern yang juga menyediakan tempat untuk 

para remaja-remaja mengkonsumsi minuman beralkohol secara terang-terangan. 

Dalam PERDA kota Surabaya No.12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang 

Kesehatan yaitu pasal 2 disebutkan mengenai jenis-jenis izin di bidang kesehatan, 

pada pasal 2 ayat (2) huruf d butir ke 3 hanya menyebutkan  

“Izin bagi pelayanan makanan dan minuman yaitu : izin penyalur, 
pengecer dan penjual minuman beralkohol.” Dalam perda tersebut tidak diatur 
mengenai batas usia pembeli atau konsumen dari minuman beralkohol. Ketentuan 
pidana bagi pelanggar pasal 2 tersebut diatur pada pasal 22 angka (1) 
“Pelanggaran atas ketentuan pasal 2 diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”   

 
Perda tersebut hanya mengatur izin yang harus dimiliki oleh setiap orang 

atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan kesehatan. 

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol cukup menjadi permasalahan 

yang serius dalam upaya peningkatan mutu kesehatan, minuman beralkohol yang 

tidak memenuhi standar atau yang lebih dikenal dengan minuman beralkohol 

oplosan sangat berbahaya bagi kesehatan terlebih bila dikonsumsi oleh remaja-

remaja yang begitu mudah memperoleh minuman tersebut. Dampak negatif 

minuman beralkohol yang cukup jelas dirasakan yaitu terjadinya kriminalitas 

terlebih dikota besar seperti Surabaya. Perda tentang minuman beralkohol yang 

dibutuhkan oleh kota besar seperti Surabaya yakni pengaturan tentang tempat 

penjualan minuman beralkohol yang saat ini bebas dijual disembarang tempat 

yang pastinya tanpa memiliki izin. Minuman beralkohol yang biasanya dijual 
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demikian merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional yang 

tidak jelas kadar alkoholnya seperti yang ditentukan perundang-undangan yang 

mengaturnya. Untuk saat ini pengaturan dan penertiban pengedaran minuman 

beralkohol hanya sebatas masalah perizinan saja. 

 

2.2 Penegakan Hukum Pengedaran dan Penjualan Minuman beralkohol 

2.2.1  Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau              

berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum  merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, 

baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas, sebagai pedoman 

perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang 

bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma 

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti 

luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan 

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam 

arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai 

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya 
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hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa. 13 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di Indonesia yaitu 

dalam hal pengedaran dan penjualan minuman beralkohol seharusnya merujuk 

pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga dapat 

memberikan efek jera kepada pelaku pengedaran dan penjualan minuman 

beralkohol. Penegakan hukum terhadap pengedar dan penjual minuman 

beralkohol telah mualai banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah 

mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Namun kebanyakan kasus 

penjualan dan pengedaran minuman beralkohol sampai pada sidang pengadilan 

dan memperoleh putusan hanya pada daerah-daerah tertentu saja yang sudah 

membuat dan memberlakukan peraturan daerah mengenai pengawasan serta 

pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Untuk kota-kota 

besar masih banyak yang belum memiliki peraturan daerah mengenai hal tersebut 

misalnya Surabaya. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum 

yaitu : 

a.  Kepastian hukum 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 

sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap 

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. 

b. Kemanfaatan 

                                                             
13 http://www.docudesk.com, “Penegakan Hukum” oleh: Jimly Asshiddiqie,  
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Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus 

memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul 

keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum. 

c.  Keadilan 

 Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, 

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat 

subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.14 

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) permasalahan 

minuman beralkohol atau yang biasa disebut tindak pidana minuman keras dalam 

hal ini penjualan atau pengedaran minuman beralkohol diatur dalam pasal 300 

KUHP yang berbunyi15 :  

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling 
banyak tiga ratus  rupiah: 
ke-1 barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang 

membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; 
ke-2 barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang 

umurnya belum cukup 16 tahun; 
ke-3  barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

orang untuk minum-minuman yang memabukkan. 
 

Dari  ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa agar orang dapat dihukum 

menurut pasal ini, maka orang yang menjual atau memberikan minuman 

beralkohol itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman 

                                                             
14hukum.ums.ac.id/index.php, “Sikap Adil Dalam Penegakan Hukum”  Oleh: Muchamad 

Iksan, SH, MH. 
15 Andi Hamzah. “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP” Jakarta 

h:24 
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tersebut harus nyata terlihat mabuk, kalau tidak pasal ini tidak dapat dikenakan. 

Hakim harus membuktikan adanya16 : 

a. kehendak atau maksud pelaku untuk menjual minuman yang sifatnya 
memabukkan, 

b. kehendak atau maksud pelaku untuk menyerahkan atau menyajikan 
minuman yang sifatnya memabukkan, 

c. pengetahuan pelaku bahwa minuman yang ia jual, serahkan atau sajikan itu 
merupakan minuman yang sifatnya memabukkan, 

d. pengetahuan pelaku bahwa minuman yang sifatnya memabukkan tersebut 
telah ia jual, serahkan atau sajikan kepada seseorang yang secara nyata 
dalam keadaan mabuk. 

Simons berpendapat bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 300 KUHP 

merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang diatur dalam Bab ke-XIV 

dari Buku ke-II KUHP yang menurut sifatnya harus dipandang sebagai tindak 

pidana yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan, sedangkan pendapat Van 

Bemmelen dan  Van Hattum bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di dalam 

ketentuan pidana yang diatur pasal 300 KUHP lebih tepat digolongkan ke dalam 

pengertian gevaarzettings-delicten atau delik-delik yang dapat menimbulkan 

bahaya, dengan alasan karena tindakan yang dimaksudkan didalamnya telah 

dijadikan tindakan terlarang, yakni karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh 

minuman-minuman yang sifatnya memabukkan bagi orang-orang yang 

meminumnya, dan adanya bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang 

meminum minuman-minuman yang sifatnya memabukkan tersebut.17  

Bahaya yang ditimbulkan akibat pengedaran dan penjualan minuman 

beralkohol kurang diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pendapat 

dari para ahli tersebut sudah sangat jelas bahwa minuman beralkohol berbahaya 

                                                             
16

 P.A.F. Lamintang. dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar 
Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta h:239 

17 Ibid, h:263 
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bagi peminum sendiri dan para peminum tersebut juga akan menimbulkan bahaya 

bagi orang sekitarnya. Pasal 300 KUHP jarang diterapkan oleh hakim terhadap 

kasus-kasus pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Di Surabaya 

misalnya pengendalian minuman beralkohol hanya sebatas penyitaan saja. Belum 

ada tindakan tegas lainnya bagi pengedar dan penjual minuman beralkohol yang 

tanpa izin maupun yang tidak memenuhi standar produksi.18 

Pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol kepada anak 

dibawah usia enam belas tahun dalam KUHP diatur pada pasal 538 KUHP yang 

berbunyi : 

“Penjual minuman keras atau penggantinya yang didalam menjalankan 
pekerjaannya menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada 
seorang anak dibawah usia enam belas tahun, dipidana dengan pidana 
kurungan selama-lamanya tiga minggu atau dengan pidana denda setinggi-
tingginya seribu lima ratus rupiah” 
 

Rumusan tindak pidana yang tersebut diatas termasuk dalam tindak pidana 

pelanggaran, selain itu rumsan pasal ini jarang dijadikan dasar hukum oleh hakim 

dalam putusan. Padahal sering kita jumpai konsumen dari minuman beralkohol 

sebagian besar adalah remaja dibawah umur enam belas tahun. Bahkan di kota 

besar ada swalayan yang menyediakan tempat untuk para remaja tersebut 

menikmati minuman beralkohol tersebut pada jam-jam sekolah sekalipun.19 Untuk 

dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam 

                                                             

18 antarajatim.com. “Satpol Surabaya Tertibkan Penjualan Minuman Keras Ilegal” 09 
Mei 2012 18:00:05 Penulis : Abdul Hakim  

 
19 Surabaya post online, “Tiga Pegawai Circle-K Diperiksa” diposted 19 november 2011,  
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melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 538 KUHP, 

hakim harus dapat membuktikan tentang:20  

a. adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk menyajikan atau menjual 
minuman keras, 

b. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia sajikan atau ia jual itu 
ialah minuman keras atau tuak, 

c. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa minuman keras atau tuak itu 
telah ia sajikan atau ia jual kepada seorang anak dibawah usia enam belas 
tahun. 

 
Yang dimaksudkan dengan penjual minuman keras bukan hanya orang-orang 

yang khusus menjual minuman keras, melainkan juga orang-orang yang juga 

menjual barang-barang yang lain juga menjual minuman keras, seperti pemilik 

toko, pengusaha rumah makan atau kedai dan lain-lainnya. Adapun yang dapat 

disebut sebagai pengganti dari penjual minuman keras tersebut, antara lain 

istrinya, anaknya, pegawainya, dan lain-lain. Yang menjadi subjek dari tindak 

pidana yang dimaksud pasal 538 KUHP hanyalah penjual minuman keras atau 

wakilnya yang menjalankan pekerjaan menjual atau memberikan minuman keras 

atau tuak kepada seorang anak yang usianya belum enambelas tahun, sehingga 

memberikan atau menjual minuman keras kepada anak dibawah usia enam belas 

tahun yang dilakukan oleh orang yang pekerjaannya bukan penjual minuman 

beralkohol dan kemudian anak tersebut mabuk, seseorang tersebut tidak bisa 

dikenai pasal tersebut. 21 

Perbuatan menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada 

seorang anak dibawah usia enam belas tahun merupakan perilaku yang 

                                                             
20 Op.cit h:370 
 
21 Ibid h:369 
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bertentangan dengan norma kepatutan, apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di 

dalam undang-undang bukan tidak mungkin bahwa pada suatu saat para orang tua 

anak tersebut akan mengambil tindakan sendiri-sendiri terhadap orang-orang yang 

telah menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada anak-anak 

mereka yang sudah jelas merupakan suatu keadaan yang terjadinya perlu dihindari 

demi terjaminnya keamanan dan ketertiban umum didalam negeri dan demi 

terpeliharanya stabilitas nasional.22 Pada pelanggaran ini terkandung maksud 

untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan yang 

dapat merusak jiwa anak yang disebabkan pengaruh buruk dari minuman keras. 

Pada masa sekarang bagi remaja mengkonsumsi minuman beralkohol sudah 

menjadi kebiasaan dan hal yang wajar. Mereka tidak menyadari bahwa minuman 

beralkohol berdampak bagi kesehatan fisik maupun jiwa juga terhadap perilaku 

pengonsumsinya dan kebiasaan itu sulit untuk dihentikan. Para penjual minuman 

beralkohol tidak pernah memperhatikan hal tersebut yang terpenting bagi mereka 

yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Pasal 539 KUHP:  

“barang siapa pada waktu orang mengadakan pesta keramaian bagi umum atau 
permainan rakyat atau arak-arakan bagi umum, menyediakan minuman keras atau 
tuak keras dengan percuma atau menyediakan minuman keras atau tuak keras 
sebagai hadiah, dihukum kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda 
sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.” 

 
Yang dapat dihukum menurut pasal ini yaitu orang yang menyediakan 

dengan cuma-cuma atau sebagai hadiah minuman keras atau tuak keras pada 

waktu ada keramaian umum. Sudah banyak diketahui bahwa pesta memang 

                                                             
22 Ibid h:372 
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identik dengan minuman beralkohol. Mulai jaman orang-orang terdahulu selalu 

menyediakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional bila 

mengadakan pesta atau acara adat, ada kebanggan tersendiri bila bisa 

menyediakan minuman keras di acara pesta. Mengkonsumsi minuman beralkohol 

sudah menjadi bagian dari adat istiadat sebagian masyarakat, tetapi juga tidak 

mengadakan pesta secara sembarangan, ada tata cara sesuai adat masing-masing. 

Tetapi pada masa sekarang hal-hal tersebut sering disalahgunakan. Adanya pesta-

pesta yang menyertakan minuman baralkohol selalu berakhir dengan kerusuhan 

ataupun tindak pidana. Hal tersebut yang membutuhkan pengaturan dan perhatian 

yang serius dari pemerintah Indonesia. 

2.2.2 Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun. 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu 

lintas yang juga tidak sedikit korban meninggal. Akibat hukum dari kecelakaan 

lalu lintas yaitu adanya pidana bagi si penyebab terjadinya kecelakaan tersebut 

dan dapat pula disertai tuntutan perdata dari keluarga korban atas kerugian 

material yang ditimbulkan. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas 

adalah sipengemudi kendaraan bermotor berada dalam pengaruh alkohol. Dalam 

Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 

disebutkan dalam pasal 106 UU ayat (1) menyebutkan: 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Selanjutnya 
penjelasan pasal dan ayat ini menyebutkan: 
 
“Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu 
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perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau 
menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum 
minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi 
kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”. 
 

Undang-undang ini mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan 

bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan penuh perhatian dan 

tidak terganggu perhatiannya karena meminum minuman yang mengandung 

alkohol (atau obat-obatan) sehingga mempengaruhi kemampuan dalam 

mengemudikan kendaraan, namun tidak diatur kadar alkohol dalam mengemudi. 

Jadi selama konsumsi alkohol tidak menganggu konsentrasi dalam mengemudi 

tidak termasuk dalam pasal ini. Sanksi yang diatur dalam undang-undang ini 

terdapat dalam pasal 283 yang menyebutkan: 

 ” Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara 
tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan 
yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”. 

 
Upaya pengawasan yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum 

polisi lalu lintas misalnya, melakukan pemeriksaan atau razia kendaraan bermotor 

pada malam hari. Razia yang selama dilakukan polantas sebutan untuk polisi lalu 

lintas hanya sebatas merazia kendaraan roda empat untuk mendapatkan obat-obat 

terlarang tanpa memeriksa sang pengemudi yang bebas dari pengaruh obat-obat 

terlarang maupun minuman beralkohol. Padahal di beberapa negara yang tingkat 

disiplin lalu-lintas jauh lebih tinggi daripada di Indonesia, razia seperti ini biasa 

diadakan. Yakni, dengan alat khusus menguji kadar alkohol dalam darah atau 

nafas seorang pengemudi. Seorang pengemudi diwajibkan meniup sebuah alat 
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khusus, dan dari situ bisa diketahui ada tidaknya kadar alkohol dalam darahnya. 

Kalau ada, apakah melewati batas minimal yang diperbolehkan. Pelanggarannya 

langsung dikenakan sanksi hukum yang cukup berat. Mulai dari denda,  

pencabutan SIM, sampai kurungan penjara.23 

2.2.3  Kasus Penjualan Minuman Beralkohol Yang Memperoleh Putusan 

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan. 

Kabupaten Pamekasan Madura merupakan salah satu daerah yang telah 

memberlakukan peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol yaitu 

perda kabupaten Pamekasan nomor 18 tahun 2001 tentang Larangan Minuman 

Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan. Pamekasan Madura 

merupakan daerah religius yang menginginkan daerahnya bebas dari minuman 

beralkohol. Sama seperti daerah lain yang memiliki peraturan daerah tentang 

minuman beralkohol yang banyak disorot dan direkomendasi untuk melakukan 

revisi bahkan pencabutan karena dirasa bertentangan dengan Keppres Nomor 3 

Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Yakni 

karena sebagian besar perda tentang minuman beralkohol termasuk perda 

pamekasan nomor 18 tahun 2001 melarang secara total baik produksi maupun 

peredaran minuman beralkohol, sedangkan ketentuan Keppres Nomor 3 Tahun 

1997  maupun Peraturan Menteri Perdagangan NO : 15/M-DAG/PER/3/2006  

masih memungkinkan produksi maupun peredaran minuman beralkohol dengan 

batasan-batasan tertentu. 
                                                             

23 kompasiana.com. “Ada Yang Lebih Penting daripada Terus Menuntut Afriyanti 
Dihukum Seberat-beratnya” 26 January 2012 | 01:07   
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Kabupaten Pamekasan nomor 18 tahun 2001 tentang Larangan Minuman 

Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan ancaman pidana pengedar 

ataupun penjual minuman beralkohol pidana kurungan maksimal enam bulan atau 

pidana denda paling banyak lima juta rupiah. Terdapat salah satu kasus seseorang 

yang telah terbukti menjual minuman beralkohol yang telah diproses dan diputus 

oleh pengadilan negeri Pamekasan hanya dijatuhi pidana denda sebesar lima 

puluh ribu rupiah.24 Pelaku dikenai pasal 6 perda kabupaten pamekasan nomor 18 

tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol yang berbunyi: 

“barang siapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan 
minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau 
pidana denda paling banyak lima juta rupiah” 
 
Sanksi yang terdapat dalam Perda tidak efektif dan efisien selain itu akan 

mengundang pelanggaran yang lain, karena sanksi tersebut tidak lagi memberikan 

efek jera pada pelaku pelanggaran. penindakan pelanggaran pengedar dan penjual 

miniman beralkohol yang tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan yang 

didasarkan atas perda tidak membuat jera para pelanggar karena sanksi yang 

dijatuhkan tidak dirasakan sebagai suatu hukuman. Tidak hanya sanksi tersebut 

terlalu ringan melainkan juga orang telah berpikir lebih baik melanggar daripada 

tidak memperoleh sesuatu. 

Pasal 2: 

(1) dilarang bagi setiap orang atau badan usaha/perusahaan memproduksi, 
mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, 
mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman beralkohol; 

(2)  larangan dalam pasal 1 berlaku untuk: 
 a. diseluruh daerah kabupaten pamekasan; 
 b. semua warga masyarakat kabupaten pamekasan; 
                                                             

24 Putusan terlampir 
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       c. semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada di 
wilayah kabupaten pamekasan; 

(3) pengecualian dari ketentuan ayat 1 pasal ini adalah minuman jamu yang 
mengandung alkohol untuk penyembuhan suatu penyakit. 

 
Dari ketentuan pasal 2 perda kabupaten pamekasan menunjukkan bahwa 

peraturan daerah tentang minuman beralkoho bersifat kewilayahan, peraturan 

yang mengadopsi nilai-nilai dari masyarakat. Sejauh ini masyarakat menerima 

keberadaan perda tentang larangan minuman beralkohol. Masyarakat pamekasan 

Madura yang sangat religius menganggap minuman beralkohol merupakan 

minuman yang dilarang oleh agamanya yaitu agama islam. Walaupun tetap masih 

ada orang-orang yang masih melanggar ketentuan peraturan daerah maupun 

ketentuan agamanya. Pengecualian pada ayat 3 hanya terbatas minuman jamu 

yang mengandung alkohol yang benar-benar fungsinya untuk pengobatan yang 

tetap harus mendapat izin usaha dari dinas perdagangan dan perindustrian serta 

mendapat rekomendasi dari Majelis Ulana Indonesia, hal tersebut terurai dalam 

penjelasan  pasal 2 ayat 3 peraturan daerah tersebut. 

2.2.4 Peranan Penegak Hukum 

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan penegak hukum yang 

cukup berperan penting dalam pelaksanaannya. Peranan penegak hukum dalam 

arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. 

Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum pertama mempunyai 

struktur , kedua substansi meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang 
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berada dalam sistem itu, ketiga budaya hukum, meliputi : kepercayaan, nilai, 

pemikiran serta harapannya. Fungsi sistem hukum menurut Friedman25: 

a. Fungsi kontrol sosial (social control). Menurut Donald Black bahwa 

semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah. 

b. Berfungsi sebagai cara penyeleseian konflik (conflict).  

c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (redistributive function or 

social engineering function). Fungsi ini mengarah pada penggunaan 

hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang 

ditentukan oleh pemerintah. 

d. Fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance function). Fungsi ini 

berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai 

dengan aturan mainnya (rule of the game). 

Istilah penegak hukum cukup luas yaitu mereka yang bertugas pada lembaga 

sebagai komponen sistem peradilan pidana, namun dalam penegakan hukum 

penjualan dan pengedaran minuman beralkohol terbatas hanya pihak-pihak yang 

bertugas di bidang kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan, mereka ini 

termasuk kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. 

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan 

peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur 

kemasyarakatan, kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang 

isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Masalah peranan dianggap penting 

                                                             
25

 Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum 
hlm:70 
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karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju 

pada diskresi. Diskresi menyangkut kebebasan pengambilan keputusan yang tidak 

sangat terikat oleh hukum, atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi yang 

harus dilakukan secara proporsional. Dalam penegakan hukum diskresi sangat 

penting dikarenakan beberapa hal26 :  

a.  tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkap, sehingga dapat 

mengatur semua perilaku manusia, 

b. adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan 

dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga 

menimbulkan ketidakpastian, 

c.  adanya kasus-kasus yang memerlukan penanganan secara khusus. 

Kasus penggerebekan sebuah swalayan di Surabaya yang menyediakan 

tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol sedangkan surabaya sendiri 

belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur mengenai minuman 

beralkohol. Menurut keterangan polisi penggerebekan dilakukan karena swalayan 

tersebut memajang minuman beralkohol secara terang-terangan serta tempat yang 

disediakan banyak didapati para remaja yang juga mengkonsumsi minuman 

beralkohol.27 Pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan tersebut 

melaksanakan kewenangan diskresi yang memang dimiliki oleh pihak kepolisian 

sebagai penegak hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP pasal 7 huruf j yang 

                                                             
26Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Grafindo, 

Jakarta h:21 
  

27 Surabaya post online, “Tiga Pegawai Circle-K Diperiksa” diposted 19 november 2011,  
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berbunyi “ mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” 

bunyi dari pasal tersebut memberikan otoritas bagi polisi sebagai penyidik 

sekaligus penegak hukum  dalam menyeleseikan kasus pidana dengan melihat 

tujuan hukum itu sendiri yang pada dasarnya demi kepentingan umum. Dalam 

kasus tersebut polisi melakukan penggerebekan atas dasar kepentingan umum, 

tempat tersebut sangat mengganggu ketertiban umum, dengan adanya tempat 

tersebut akan banyak mengundang orang atau bahkan lebih menarik bagi para 

remaja untuk datang dan membeli serta mengkonsumsi minuman beralkohol. 

Sistem hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas yaitu asas yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, dalam bahasa 

latin biasanya dikenal dengan nullum delictu nulla poena sine praevia lege 

poenali (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Asas 

legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu28: 

a. tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu 

terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, 

b.  untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi 

(kias) 

c.  aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 

Untuk poin a tampak jelas pada pasal 1 KUHP yang berbunyi “ tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Hal ini bertolak 
                                                             

28
 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta hlm: 23 
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belakang dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisisan 

sebagai penyidik maupun penegak hukum, kewenangan diskresi yang dimiliki dan 

dilakukan oleh polisi atas dasar demi kepentingan umum dan mengacu pada 

tujuan hukum yang berdasarkan nilai kemanfaatan, hukum bertujuan memberikan 

manfaat bagi masyarakat. Meningkatkan suasana aman dan tertib merupakan 

tanggung jawab polisi sebagai penegak hukum. Tidak hanya polisi, jaksa dan 

hakim yang juga sebagai penegak hukum bertindak professional dan bertanggung 

jawab agar hukum bisa bermanfaat bagi masyarakat demi keadilan dan kepastian 

hukum. Fungsi dan peranan penegakan hukum itu sendiri yaitu mewujudkan 

keadilan hukum yang didukung oleh perwujudan mekanisme penegakan 

hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan sistem pemerintahan 

khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa.29 Hubungan aparat 

penegak hukum dengan masyarakat cukup berpengaruh dalam proses penegakan 

hukum dalam hal ini transparansi sangat dibutuhkan. Kendala transparansi dalam 

penegakan hukum dapat menyebabkan terganggunya peran serta masyarakat yang 

juga menjadi salah satu faktor dalam penegakan hukum. Transparansi merupakan 

asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 

yang benar, jujur, dan  tidak diskriminatif. Sesuai dengan undang-undang no.28 

tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn.  

 

 

                                                             
29 Siswantoro Sunarso, op cit, h:152 
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2.2.5 Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol. 

Dalam KUHP tindak pidana atau perbuatan pidana terbagi atas kejahatan 

yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III 

KUHP. Tindak pidana terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol 

dalam KUHP ada beberapa pasal terdapat dalam Buku II yakni tentang Kejahatan 

yaitu pasal 300 KUHP, dan ada beberapa pasal yang terdapat dalam Buku III 

yakni tentang Pelanggaran yaitu pasal 538 dan pasal 539 KUHP yang telah 

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Menurut M.v.T Kejahatan adalah 

“rechtsdeliten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam 

undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, 

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, perbuatan ini benar-

benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 

keadilan, untuk kejahatan perlu adanya pembuktian. Sedangkan pelanggaran 

adalah “wetsdeliktern” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya 

baru dapat diketahui setelah ada aturan atau undang-undang yang menentukan 

demikian, perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat 

karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana, untuk pelanggaran 

tidak perlu dibuktikan.30 Pada masa sekarang perbedaan antara kejahatan dan 

pelanggaran merupakan perbedaan secara kuantitatif  yaitu mengenai berat atau 

ringannya ancaman pidana antara kejahatan dan pelanggaran. 

                                                             
30 Moeljatno, op.cit,  h: 71 
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Pertama akan terlebih dahulu dibahas mengenai tindak pidana atau 

perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana memiliki makna perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi pelanggar ketentuan aturan hukum tersebut. 

Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu 

aturan hukum dilarang dan diancam pidana, yakni larangan tersebut ditujukan 

kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.31 

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjwaban pidana. 

Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan 

dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu 

dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah 

dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan“, yang 

merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “tidak 

dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld ; actus non facit reum 

nisi mens sir rea ) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi 

dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Untuk adanya 

pertanggungjawab pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan 

pidana saja, tetapi harus juga adanya unsur kesalahan, adanya pidana tidak cukup 

hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang 

yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi 

                                                             
31 Ibid, h: 54 
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peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan 

perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan 

bathin orang itu dan bagaimana hubungan bathin antara perbuatan yang terjadi 

dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang 

itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu 

dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya.32 

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dalam pasal-pasal tertentu 

KUHP yaitu pasal 538 dan 539 KUHP termasuk dalam pelanggaran, kesalahan 

dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada 

penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah 

perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa. Hal ini penting untuk hukum acara 

pidana, sebab kalau tidak tercantum dalam rumusan Undang-undang, maka tidak 

perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan. Pada 

pelanggaran hakim tidak perlu mengadakan pemeriksaan secara khusus tentang 

adanya kesengajaan, bahkan adanya kealpaan juga tidak, lagi pula tidak perlu 

memberi keputusan tentang hal tersebut. Pelanggaran terkait pengedaran dan 

penjualan minuman beralkohol tanpa standar takaran bisa lebih mudah ditertibkan 

karena tanpa diperlukan adanya pembuktian. Hal-hal lain yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana yaitu bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan 

kealpaan.  

Penetapan sanksi pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

pidana selain sarana untuk menegakkan hukum. Sanksi pidana yang sering 

                                                             
32 Ibid, h: 57 
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dijatuhkan pada pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu 

pidana denda dan pidana kurungan. Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan 

terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan termasuk 

pasal 538 dan 539 KUHP. Pidana denda juga merupakan satu-satunya pidana 

yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan 

terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela 

dibayar oleh orang atas nama terpidana, untuk pembayaran ditetapkan tenggang 

waktu. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 

kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup 

masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman 

penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam pasal 18 

KUHP ayat 1 pidana kurungan minimal 1 hari dan maksmal 1 tahun, dalam hal 

pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan diluar daerah dimana ia bertempat 

tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai 

pengganti dari pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu 

membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu 

berat.33 Tujuan pemidanaan sendiri yaitu : 

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat, 

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadikannya orang yang baik dan berguna, 

                                                             
33 Niniek Suparni, “Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan” Sinar 

Grafika, Jakarta, h: 23 
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c. menyeleseikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, 

d.  membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
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