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ABSTRAK  

 

 Tulisan ini membahas mengenai produksi minuman keras serta regulasi 
minuman keras di Surabaya pada tahun 1950-1960. Keberadaan minuman keras di 
Surabaya pada masa tersebut memiliki beragam jenis. Peneliti menemukan 
produsen minuman keras dan minuman keras lokal yang diproduksi di Surabaya. 
Minuman keras Eropa memiliki simbol prestige tersendiribagi peminumnya selain 
harga yang mahal juga dapat dikatakan sebagai simbol kelas atas yang dapat 
disejajarkan dengan warga Eropa. Penjualan minuman keras di Surabaya pun 
telah diatur dalam kebijakan mengenai minuman keras yang ada di Surabaya. 
Sehingga, keberadaan minuman keras di Surabaya telah diatur dan teratur. Metode 
yang dilakukan dalam penulisan ini terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan 
data, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data-data yang digunakan 
sebagian besar adalah arsip yang berhubungan dengan minuman keras serta buku, 
majalh, koran, tesis, jurnal dan internet yang membantu dalam penulisan ini. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa Keberadaan minuman keras di Surabaya pada 
masa tersebut diatur dalam kebijakan warisan Kolonial, yaitu Soerabajasche 
Logement en Drankverordening atau Rumah Penginapan dan Minuman Keras 
Surabaya. Kebijakan tersebut berisakan mengenai regulasi yang membahas 
tentang minuman keras, seperti: izin penjualan, penolakan izin penjualan, hingga 
daerah terlarang untuk menjual minuman keras. Pada penelitian ini penulis 
menemukan perubahan dalam pengawasan terhadap minuman keras pada akhir 
tahun 1950. Pada tahun 1960, melalui Undang-Undang Pokok Kesehatan Tahun 
1960 minuman keras mendapat perhatian lebih dari Pemerintahan Orde 
Lama.Dengan merubah beberapa isi dari Undang-Undang sebelumnya yang 
dipakai yaitu Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid yang sebelumnya 
digunakan sebagai Undang-Undang Kesehatan resmi diganti. Alasan perubahan 
terhadap undang-undang tersebut adalah karena kesejahteraan merupakan polemik 
yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Lama yang merupakan salah satunya 
adalah kurangnya kesadaran akan nilai kesehatan. Pada Undang-Undang 
Kesehatan tahun 1960 tersebut, minuman keras menjadi salah satu bagian yang 
dimonitori oleh jajaran Pemerintahan Orde Lama. Sehingga, gerak-gerik minuman 
keras pada tahun 1960 dapat dipastikan tidak leluasa seperti saat sebelum 
Undang-Undang Kesehatan tersebut dibuat 
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