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BAB III 

 

KENDALA-KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN 

DAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL 

 

3.1 Kendala Yuridis 

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai 

penjualan dan pengedaran minuman beralkohol mulai dari KUHP, peraturan 

menteri, keputusan presiden, dan juga peraturan daerah tertentu saja yang telah 

memilikinya dan walaupun belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya 

tetapi masih banyak masyarakat yang menjual maupun membeli minuman 

beralkohol secara bebas yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban 

masyarakat itu sendiri, dengan adanya penjual, pengedar maupun pembeli 

minuman beralkohol yang tidak memenuhi standart dapat berakibat fatal pada 

kematian maupun banyak timbulnya tindak pidana yang diakibatkan pengaruh 

minuman beralkohol selain itu berdagang minuman beralkohol juga dijadikan 

mata pencaharian oleh sebagian banyak masyarakat karena untungnya cukup 

banyak. Dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol 

tanpa standart takaran yang benar guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan 

juga kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat banyak terbentur dengan 

adanya hambatan-hambatan yang ditemui. Sudah diketahui bahwa banyak sekali 

tindak pidana yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman beralkohol, penegak 

hukum akan fokus menangani perkara tindak pidana yang diakibatkan tersebut 

dan perkara penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi penyebabnya 
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tidak pernah tersentuh oleh hukum. Selain itu legalitas dari pengedaran dan 

penjualan minuman beralkohol yang berujung penyalahgunaan minuman 

beralkohol belum lengkap dan memadai dan bahkan belum ada undang-undang 

atau peraturan khusus untuk menjerat para pelaku pengedaran dan penjualan 

minuman beralkohol yang tidak sesuai standart takaran tersebut sehingga banyak 

korban-korban yang dirugikan. Para remaja misalnya, tidak sedikit para remaja 

maupun anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah meregang nyawa karena 

telah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Masyarakat terutama para 

remaja terlalu mudah untuk memperoleh minuman beralkohol secara bebas.  

Dengan adanya undang-undang yang bertujuan agar undang-undang 

tersebut mempunyai dampak yang positif, mencapai tujuan dan berlaku secara 

efektif permasalahan terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol 

sedikit demi sedikit bisa diadili dan terseleseikan. Agar undang-undang dapat 

berdampak positif dan dapat berlaku secara efektif terdapat beberapa asas yaitu:34 

a. undang-undang tidak berlaku surut, yaitu undang-undang hanya boleh 

diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, 

serta peristiwa tersebut terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. 

b. undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang 

bersifat umum, terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang 

yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun dapat dapat diberlakukan 

juga undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut secara umum atau 

lebih luas yang dapat mencakup peristiwa tersebut. 

                                                             
34 Soerjono soekanto, op.cit, h:25 
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c. undang-undang yang baru atau berlaku belakangan, membatalkan undang-

undang yang berlaku terdahulu. Yaitu, undang-undang lain yang lebih dahulu 

berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila 

ada undang-undang yang baru mengatur hal yang sama, akan tetapi makna 

atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang tersebut. 

d. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian 

ataupun pembaharuan (inovasi), agar pembuat undang-undang tidak 

sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi mati, 

ada beberapa syarat tertentu yaitu: 

1. keterbukan dalam proses pembuatan undang-undang 

2. pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan pendapat-

pendapat tertentu. 

Undang-undang tersebut harus dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang 

dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan kejelasan arti kata-kata di 

dalam undang-undang agar tidak mengakibatkan kesimpangsiuran didalam 

penafsiran serta penerapannya.35  

Kontroversi penegakan hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP sering 

terjadi, banyak kasus-kasus yang semestinya harus diselesaikan dan diadili tidak 

tersentuh oleh hukum karena keterbatasan pemikiran tentang penegakan hukum 

dan juga karena legalitas. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai 

pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tidak tegas dan sanksinya terlalu 

                                                             
35 Ibid, h: 11 
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ringan dan penerapannya kurang efektif, sanksi yang terlalu ringan tidak membuat 

para pelaku jera dan tidak merasakan penghukuman yang dapat membuat para 

pelaku untuk tidak melakukannya lagi. Sanksi yang diberikan oleh KUHP sudah 

tidak sesuai dengan perkebangan masyarakat. Sanksi yang biasa diterapkan yaitu 

pidana denda yang bisa ditanggung oleh pihak ketiga sehingga pelaku sendiri 

tidak merasakan sendiri sanksi atau hukuman yang diberikan. Selain itu besar 

pidana denda yang ditetapkan oleh KUHP terlalu ringan jika dibandingkan dengan 

nilai mata uang sekarang. Banyak kelemahan-kelemahan dari pidana denda yang 

membuat para pelaku pengedar dan penjualan minuman beralkohol tidak 

merasakan penghukuman dan cenderung untuk melakukan perbutannya lagi. 

“Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu : 

a. pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, 
suami/istri, orangtua, teman dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan 
tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal ini membawa 
akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina pelaku 
tindak pidana agar menjadi masyarakat yang berguna, serta mendidik pelaku 
pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku tindak pidana 
akan mengulangi perbuatannya lagi sebab ia merasa bahwa pertanggungan 
jawab akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat 
dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar atau tidak ada 
barang yang dapat dilelang, tindak pidana lain akan timbul untuk 
mendapatkan uang pembayar denda. Ini brarti tindak pidana yang satu 
melahirkan tindak pidana yang baru, dan akan begitu seterusnya. 

b. pidana denda dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti 
pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut misalnya uang untuk 
pembayaran pidana denda dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang 
melakukan kesalahan karena menjual minuman beralkohol illegal, akan 
menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan. 

c. pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, bagi 
mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan 
beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis 
pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan. 

d. terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa selaku 
eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada 
dalam penjara. Disatu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk 
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peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan 
memberikan wewenang kepada jaksa selaku eksekutor untuk melelang 
barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan 
pidana pengganti denda.”36 

 
Peraturan-peraturan lain misalnya peraturan menteri atau peraturan 

presiden yang mengatur mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol 

tidak memuat sanksi pidana. Tidak adanya undang-undang khusus minuman 

beralkohol membuat penjatuhan sanksi kepada para pelaku tidak jelas dan efektif. 

Keanekaragaman budaya di Indonesia cukup membuat ketentuan yang diatur 

dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku bagi suatu daerah tapi 

belum tentu bisa dilaksanakan di daerah lain. Perda tentang larangan atau 

pembatasan minuman beralkohol misalnya yang tidak semua daerah memilikinya. 

Bahkan perda-perda tersebut terancam mengalami pembatalan dengan alasan 

bertentangan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang 

Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan 

Minuman Beralkohol Karena perda tersebut melarang secara total baik produksi 

maupun peredaran minuman beralkohol, sedangkan ketentuan Keppres maupun 

Peraturan Menteri Perdagangan masih memungkinkan produksi maupun 

peredaran minuman beralkohol dengan batasan-batasan tertentu.  

 

3.2   Kendala Non Yuridis 

Selain hambatan-hambatan yuridis yang telah terurai diatas sebagai 

hambatan dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman 

                                                             
36 Niniek suparni, op.cit, h:65 
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beralkohol terdapat juga hambatan sosiologis yaitu hal-hal yang dapat 

menghambat penegakan hukum yang berasal dari faktor-faktor perkembangan 

masyarakat, sistem sosial secara total yg mencakup semua aspek masyarakat 

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, tiap-

tiap suku bangsa memiliki adat budaya maupun adat istiadat yang beragam dan 

berbeda-beda. Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusiadi dalam pergaulan hidup. Hukum harus dibuat sesuai dengan 

kondisi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup 

di masyarakat. Mengkonsumsi minuman beralkohol juga demikian, yang juga 

sudah menjadi suatu adat istiadat kebanyakan daerah di Indonesia. Contohnya 

tuak yang merupakan minuman keras khas Indonesia hasil fermentasi dari 

bermacam buah. Bahan-bahan tuak biasanya beras atau cairan yang diambil dari 

tanaman seperti nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, atau 

sumber lain. Di daerah Batak, tuak dibuat dari pohon aren yang mirip pohon 

kelapa maka sering disebut bir panjat. Bar-bar tradisional yang menyediakan tuak 

disebut lapo tuak. Sebenarnya tuak tersebar di begitu banyak daerah di Indonesia 

sehingga sering disebut dengan nama-nama lain, namun tuak di sini mengacu 

pada minuman hasil fermentasi dari buah yang manis. Sama seperti dari Manado 

tuak juga sangat memabukkan dengan kadar alkohol yang lebih ringan. Ada lagi 

yaitu arak bali, mirip dengan tuak, arak bali merupakan minuman keras hasil 

fermentasi dari sari kelapa dan buah-buahan lain. Kadar alkoholnya 37-50%. Arak 

ini dari namanya sudah jelas berasal dari Bali dan sering digunakan dalam 

upacara-upacara adat. Dalam upacara menghormati para dewata arak akan 
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dituangkan ke daun pisang yang sudah dibentuk seperti tangkup dan kemudian 

arak akan dicpiratkan tangan kanan dengan bantuan sebuah bunga. Arak-arak 

untuk upacara biasanya mutu terendah karena arak terbaik akan diminum. Arak 

ini cukup populer juga di kalangan wisatawan di Bali dan salah satu resep cocktail 

yang terkenal adalah “arak attack” yaitu campuran Arak Bali dan orange juice. 

Berikutnya ada lagi ciu yang merupakan sebuah nama sebutan untuk minuman 

keras khas dari daerah Banyumas dan Bekonang, Sukoharjo. Di Bekonang, 

pembuatan Ciu ini didukung oleh pemerintah daerahnya, sehingga menjadi sangat 

populer dan dipasarkan ke seluruh Karesidenan Surakarta, Surabaya hingga 

Madura. Pada jaman dahulu setiap ada hajatan malamnya pasti diikuti dengan 

acara mabuk “Ciu Bekonang”. Ciu ini pembuatannya menggunakan tape dan 

ketan sehingga hasil fermentasi dari singkong tidak seperti saudaranya di 

banyumas. Kedua Ciu tidak berwarna, bening dan rasanya sangat kuat.37
  Pada 

masyarakat adat minuman beralkohol dibuat dengan cara tradisional, selain itu ada 

norma-norma serta batasan-batasan tertentu yang dibuat dan dipatuhi masyarakat 

adat tersebut. Beberapa daerah yang masih  Namun pada masa sekarang adat-adat 

tersebut telah terjadi banyak penyimpangan. Minuman beralkohol sering 

dikonsumsi untuk pesta-pesta tertentu dan tidak sedikit yang berakibat pada 

kerusuhan ataupun kericuhan, keadaan tersebut sangat berbeda dengan 

penggunaan minuman beralkohol pada tradisi adat.  

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk (plural society) 

dari sudut sistem sosial budaya, yang memiliki banyak golongan-golongan etnik 

                                                             
37 Streamy in Headlines, Tujuhpedia.com “Minuman Keras Asli Indonesia” diposted 20 

september 2010, diunduh 29 juni 2012 
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dengan berbagai macam kebudayaan. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal 

di wilayah pedesaan atau pedalaman yang berbeda cirinya dengan perkotaan. 

Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedalaman atau pedesaan mungkin 

harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, sedangkan masalah-

masalah yang terjadi di wilayah perkotaan jugan mungkin kurang tepat jika 

diseleseikan dengan cara tradisional. Lingkungan sosial yang demikian harus 

dikenali dengan tepat misalnya dengan cara penegak hukum harus mengenal 

pelapisan masyarakat lingkungan tersebut sekaligus dengan tatanan status/ 

kedudukan dan peranan yang ada. Dari hal-hal tersebut dapat diketahui kedudukan 

yang berlaku beserta dengan berbagai macam bentuk pergaulannya. Apabila 

sudah cukup banyak pengetahuan serta informasi yang didapat, identifikasi nilai-

nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dapat dengan mudah 

dilakukan.38 

Penegakan hukum minuman beralkohol bisa terhambat karena terjadi 

apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada di dalam kaidah-kaidah 

yang bersimpang siur dan pada perilaku tidak terarah yang mengganggu 

kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan 

hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. 

Kenyataanya di Indonesia juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. 

Dari pengertian-pengertian tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila 

pelaksanaan tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. 

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-

                                                             
38 Soerjono soekanto, op.cit,  h:52 
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kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. 

Penegakan Hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, 

melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. 

Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial 

yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan 

hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang 

dapat dijalankan secara optimal. Kurangnya kesadaran hukum yang ada pada 

masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat. Kesadaran hukum dalam 

masyarakat merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, 

kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang 

patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan 

hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengtur masyarakat secara baik benar 

dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat 

berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka 

patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu 

baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh 

pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para 

pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau 

kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesadaran hukum 

dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan 

sebagainnya. Namun dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern 

terjadi pergeseran – pergeseran dimana akibat faktor – faktor tertentu 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



50 
 

menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada salah 

satunya adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan 

sebagai alasan untuk melakukan tindakan – tindakan yang dianggap oleh 

masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah 

dirugikan oleh oknum – oknum penegak hukum seperti itu apalagi masih banyak 

masyarakat yang awam tentang masalah hukum sehingga dengan mudah dapat 

dimanfaatkan sebagai objek penderita.39 

 

3.3  Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pengedaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol. 

Peran serta masyarakat menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia 

nomor: 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Negara adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta 

mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 

dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan 

sosial yang berlaku dalam masyarakat. Selain aparat penegak hukum yang 

berperan penting dalam penegakan hukum adalah peranan masyarakat dalam 

penegakan hukum atau sebagai sosial kontrol. Masyarakat haruslah sadar bahwa 

proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, 

melainkan juga tugas dari masyarakat juga dalam menanggulangi, menghadapi 

segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Apabila hal ini terwujud yaitu 

antara masyarakat dan aparat penegak hukum saling membantu dalam proses 

                                                             
39 Blog MHS S2 ILMU HUKUM “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya Bagi  

 Efektifitas Perkembangan hukum” oleh: Sofia S2 Hukum UID  
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penegakan hukum maka kami yakin lambat laun tindakan-tindakan kriminal yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat akan sedikit demi sedikit menjadi berkurang, 

terutama tindakan kriminal yang kerap terjadi akibat minuman beralkohol yang 

mempengaruhi para pelaku tindak pidana. Untuk menumbuhkan peran serta 

masyarakat dalam penegakan hukum maka hal pertama yang harus kita lakukan 

adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini sangatlah 

penting karena apabila kesadaran masyarakat akan hukum sudah tumbuh maka 

secara tidak langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum akan 

tumbuh dengan sendirinya. Meningkatnya angka kriminal pada saat ini tidak lain 

di sebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga masih 

banyak kita temukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran 

penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat memicu terjadinya berbagai 

tindak pidana.40  

Sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan 

dan peredaran gelap minuman beralkohol. Sebagian besar masyarakat befikir dan 

beranggapan bahwa pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran serta 

penjualan gelap minuman beralkohol yang tidah sah hanya menjadi tanggung 

jawab para penegak hukum. Kewajiban masyarakat yang bersifat pencegahan 

yaitu pemberian informasi kepada aparat penegak hukum yakni melaporkan 

tentang adanya pengedaran maupun penjualan minuman beralkohol yang tidah 

sah. Para orang tua yang lebih dekat dengan para putra putrinya bisa memberikan 

perhatian serta pengertian tentang bahaya minuman beralkohol juga merupakan 

                                                             
40 Muhammad Hambali, Wordpress.com “dialektika hukum: Pelaksanaan Hukum dalam 

Masyarakat”  diposted 16 september 2011. 
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wujud peran serta masyarakat yang bersifat pencegahan. Dalam hal ini peran serta 

masyarakat dipandang efektif, masyarakat lebih mengetahui terlebih dahulu 

adanya kegiatan pengedaran ataupun penjualan yang tidak sah dibandingkan 

dengan aparat. Merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan 

maupun menanggulangi berbagai macam bentuk kejahatan yang merugikan 

sekaligus meresahkan masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang telah melakukan kewajiban dengan baik dan benar wajib 

mendapatkan hak nya yaitu misalnya mendapat jaminan keamanan serta 

perlindungan hukum. masyarakat sebagai informan perlu mendapatkan prioritas 

jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. 

Keamanan memberikan makna, terbebas dari dari perasaan takut dari gangguan 

baik fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, 

keragu-raguan, ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya dan 

perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah. Pemberian jaminan 

perlindungan hukum oleh penegak hukum yang kurang efektif dapat memberikan 

dampak terhadap terhambatnya proses peran serta masyarakat dalam penegakan 

hukum.41 

Adanya penyuluhan hukum yang efektif agar masyarakat benar-benar 

mengetahui dan memahami tentang bahaya minuman beralkohol yang tidak sesuai 

dengan standart takaran. Selain itu adanya penyuluhan hukum yang dilakukan 

aparat penegak hukum maupun dari instansi pemerintah juga ditujukan agar 

masyarakat menyadari hak dan kewajibannya termasuk peran serta tanggung 

                                                             
41 Siswantoro Sunarso, op.cit, h:161 
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jawabnya dalam proses penegakan hukum. Dalam penyuluhan tersebut diharapkan 

individu maupun kelompok masyarakat memahami benar peran dan tanggung 

jawabnya dalam setiap proses penegakan hukum. Selain itu proses penegakan 

hukum yang berasas cepat, sederhana, dan biaya ringan juga sangat mendorong 

peran masyarakat dalam proses penegakan hukum selanjutnya. 
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