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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

I.1. Latar Belakang  

Indonesia sebagai Negara Kesatuan memiliki bentuk penyelenggaraan  

pemerintahan  yang berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan 

daerah, dimana pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan 

pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, 

dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. 

Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah 

merupakan perwujudan dari distribution of power antara pemerintah pusat untuk 

pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi adalah agar setiap daerah dapat 

mengelolah daerah. Pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat 

kepada daerah. Pelimpahan wewenang tersebut bertujuan  agar mewujudkan suatu 

pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, maksud dari efisien dan efektif ini agar 

tiap daerah dapat mengelolah permasalahan sosial, ekonomi, keuangannya yang luas 

dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sendiri (otonomi 

daerah) namun tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat sebagai 

pemerintahan tertinggi yang memberikan wewenang. Hasil dari pelimpahan 

wewenang tersebut adalah terbentuknya daerah otonom atau otonomi daerah, yaitu 

adanya kebebasan pemerintah daerah tertentu dalam mengatur dan mengurus 

kepentingannya sendiri. 
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Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta 

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Fungsi utama pemerintah daerah menurut UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah 

Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Pada UU No. 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah telah membagi urusan pemerintahan antara daerah provinsi dan 

daerah kabupaten/Kota.  

Indonesia sendiri memiliki banyak permasalahan sosial diantaranya minuman 

beralkohol, Menurut (Zulvikar:2008) minuman beralkohol adalah segala jenis 

minuman yang dapat memabukkan, sehingga dengan mengkonsumsi minuman keras 

secara berlebihan dapat membuat hilangnya kesadaran, yang termasuk dalam kategori 

minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang didalamnya mengandung 

alcohol, seperti, sampagne, wine, whisky, brandy , malaga dll. Minuman beralkohol 

adalah jenis minuman yang didalamnya mengandung etanol. Etanol merupakan bahan  

psikoaktif, sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan menyebabkan penurunan 

kesadaran. Di berbagai  negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi hanya pada 

sejumlah kalangan saja, umumnya untuk batas usia tertentu. (Zulvikar, 2008). 

Menurut  Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, ada beberapa 

variabel yang memengaruhi terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan yakni:  

a). Faktor Individu perempuan yang meliputi; Minuman beralkohol, Bentuk 

pengesahan perkawinan, Sering bertengkar dengan suami, Sering 

menyerang suami terlebih dulu. 
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b). Faktor pasangan meliputi: Punya Istri/pasangan lain, Mencari pekerjaan 

atau menganggur, Minuman miras, Menggunakan narkotika,  Mempunyai 

selingkuhan 

c). Faktor Ekonomi meliputi; Tingkat kesejahteraan rumah tangga 

d) Faktor Sosial Budaya; Kekhawatiran terhadap kejahatan, Daerah tempat 

tinggal (perdesaan/perkotaan). 

Adapun penelitian menjelaskan bahwa mengkonsumsi  minuman beralkohol  

secara berkepanjangan  dapat memicu berbagai macam masalah terkait kesehatan 

penyakit hati, gagal ginjal, gangguan janin, gangguan sistem otot, gangguan sistem 

pencernaan, menurunnya sistem metabolism nutrisi, resiko kanker  (Hawari, 2003).  

Menurut Ridwanaz (2012:2) bahwa minuman beralkohol adalah sejenis   

minuman yang dapat membuat orang menjadi mabuk jika mengkonsumsinya secara 

berlebihan . Pengertian mabuk adalah perilaku seseorang yang meminum minuman 

beralkohol mengurangi beban dan  tekanan hidupnya dan atau sekedar untuk mencari 

kesenangan semata.  

Muhammad Mulyadi (2014:9) menjelaskan bahwa dampak sosial dan 

keamanan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi secara berlebihan adalah semakin 

tingginya angka kriminalitas yang terjadi, hal ini disebabkan karena mereka yang 

mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan lebih cenderung  untuk 

melakukan tindakan kriminalitas karena tidak bisa mengkontrol perilakunya, ada 

indikasi 58% bahwa tindak kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, terjadi karena 

pengaruh minuman  keras, seperti pada tabel berikut: 
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Tabel I.1 
Dampak Minuman Beralkohol di Indonesia 

 
No Tahun Dampak Minuman Beralkohol Lokasi Sumber 
1 2017 Kecelakaan lalu lintas mobil milik 

artis  Sheila Marcia dan Melodya 
Vanesha akibat mengkonsumsi 
alcohol jenis tequila (Pepe Lopez). 
Mobil yang dikendarai oleh Sheila 
Marcia dan Melodya Vanesha 
menabrak  dump truk di kawasan Tol 
Grogol-Cawang pada Sabtu pukul 
04.40 WIB.( (6/5/2017).) 

Jakarta www.tribunnews.com 

2 2018 Pengendara mobil berinisial (FJ) 
dalam pengaruh minuman alcohol 
menabrak ojek online, korban 
mengalami patah tulang tangan dan 
kaki (28/8/2018) 

Tanjung 
Duren 

(Jakarta) 

www.tribunnews.com. 

3 2018 Seorang pemuda berusia 19 tahun   
membunuh  spupu  kandungnya 
sendiri, tindakan tersebut akibat rasa 
sakit hati yang sudah lama dipendam. 
Untuk melancarkan aksinya korban 
diajak oleh pelaku untuk duduk 
dipinggir sawah sembari minum 
minuman beralkohol (09/03/2018) 

Jatinangor www.tribunnews.com 

4 2019 Seorang suami berinisial (MU RS) 
dalam  pengaruh minuman 
beralcohol memukul istrinya dengan 
besi hingga meninggal dunia 
(17/04/2019) 

Desa Aboru, 
Kecamatan 
Pulau 
Haruku, 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

www.detik.com 

5 2019 Pencurian mobil Damkar dilakukan 
oleh pegawai Dinas Pemadam 
Kebakaran Jakarta Barat berinisial 
(JD) (13/06/2019) 

Jakarta Barat www.republika.co.id 

6 2019  Pencurian pompong (perahu kayu) 
dilakukan oleh (JO) warga Bintan, 
Kecamatan Bintan Pesisir. Pelakukan 
melakukan aksinya lantaran 
keadaaan ekonomi yang menghimpit 
dan dibawah pengaruh minuman 
beralcohol (28/8/2018) 

Kepulauan 
Riau 

www.tribunnews.com 

7 2019  Pemerkosaan anak 12 tahun 
dilakukan oleh 5 orang pemuda yang 
sudah terlebih dulu pesta minuman 
beralkohol. Para pelaku memperkosa 

Kotim, 
Kalimantan 

Tengah 

www.borneonews.co.id 
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secara bergiliran, ada yang bertugas 
untuk menahan tubuh dan 
membungkam mulut korban 
(18/06/2019) 

8 2019  Wanita berusia 19 berinisial (AA) 
tahun diperkosa 6 orang pemuda 
termasuk pacarnya sendiri. Korban 
diajak untuk pesta miras bersama-
sama hingga tak sadarkan diri. 
(27/07/2019) 

Sumenep, 
Madura 

www.tribunnews.com 

9 2019 Seorang ayah bernama  Emanuel 
Misa (44) dalam keadaan mabuk   
memperkosa anaknya kandungnya, 
karena takut ketahuan oleh warga 
sekitar pelaku justru menganiaya 
istrinya hingga babak belur. 
(22/06/2019 

Kupang,NTT www.liputan6.com 

10 2019 Kecelakaan tunggal dialami oleh  
pemuda asal Denpasar I Gede Agus 
Mahardika (27) akibat pengaruh 
minuman beralkohol yang membuat 
korban menabrak pagar Hotel Grand 
Palace dan menewaskan korban. 
(30/08/2019) 

Denpasar, 
Bali 

www.tribunnews.com 

11 2019  Seorang wanita diperkosa 2 orang 
pemuda yang berprofesi sebagai 
ojek, karena sudah dini hari dan 
kedua pelaku dalam kondisi mabuk, 
maka kedua pelaku memperkosa 
korban hingga diseret ke pinggir 
sawah(17/04/2019) 

Indramayu, 
Jawa Barat 

www.pikiran-
rakyat.com 

12 2019  Seorang pemuda berinisial (AK) 
dibunuh oleh kawannya sendiri. 
Pelaku dan korban sedang pesta 
miras, setelah itu pelaku memukul 
kepala korban dengan pecahan 
genteng yang berada di dekat 
lokasi.(14/06/2019) 

Desa Jabres, 
Kecamatan 
Pejagoan, 
Kabupaten 
Kebumen 

www.merdeka.com 

13 2019  Seorang pemuda Jonathan Sitania 
(25) tewas setelah menabrak mobil 
Avanza, karena membawa kendaraan 
dalam keadaan mabuk.(16/03/2019) 

Ambon www.gridoto.com 

14 2019 Dua orang remaja tewas setelah 
mengalami kecelakaan tungga dan 
terjatuh dalam parit. Kedua korban 
tersebut dalam keadaan mabuk dan 
berboncengan menggunakan 
motor.(14/02/2019) 

Kabupaten 
Boyolali, 

Jawa Tengah 

http://posKotanews.com 
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15 2019 Seorang istri dibunuh oleh suami 
dengan cara menusukan pisau 
berkali-berkali. Tersangka dalam 
keadaan mabuk pada saat membunuh 
istrinya. Dengan bermodalkan pisau 
yang dipinjam dari tetangga Sopiandi 
menghabisi nyawa 
Rodiah.(30/08/2019) 

Kedoya, 
Kebon Jeruk, 
Jakarta Barat 

https://www.tribunnews.
com 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai media online Tahun 2019 
 

Berdasarkan uraian tabel I.1 terlihat bahwa masalah yang ditimbulkan oleh 

minuman beralkohol dari tahun 2017 hingga 2019 sangat memprihatinkan, 

banyaknya nyawa yang terenggut, kekerasan, penganiayaan, pembunuhan membuat 

perlu adanya perhatian khusus  dari pemerintah setempat untuk mengelola dan 

mengawasi  minuman beralkohol di daerahnya masing-masing. 

Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Jayapura. Sebagai ibu Kota dari 

Provinsi Papua, Kota Jayapura memiliki berbagai masalah sosial yang disebabkan 

karena masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan 

sehingga berdampak pada perilaku kekerasan, Istilah kekerasan adalah gambaran 

peilaku perilaku, baik  itu  terbuka (overt), atau tertutup (covert), bersifat 

menyerang(offensive) atau bertahan (defensive). Kasus-kasus perilaku kekerasan 

akibat minuman beralkohol yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Kota Jayapura  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel I.2 
Data Kasus Akibat Minuman Beralkohol  

Tahun 2011-2018 di Kota Jayapura 
 

No Tahun Jenis Kasus Jumlah Total 
1 2011 Pelantaran 2 

9 Kasus Kekerasan fisik 8 
Perlindungan anak 1 

2 2012 Kekerasan fisik 5 
13 Kasus Penelantaran  6 

Perlindungan anak 2 
3 2013  Pelantaran 5 

14 Kasus 
Perselingkuhan 2 
Kekerasan fisik 4 
Kawin paksa 1 
Perlindungan anak 2 

4 2014  Penelantaran  15 

64 Kasus 
Perselingkuhan 11 
Kekerasan fisik 34 
Kawin paksa 2 
Perlindungan 2 

5 2015 KDRT 55 

82 Kasus 
Pemerkosaan 9 
Pelecehan Seksusal 1 
Pelantaran Anak 16 
Penganiayaan 1 

6 2016 Perlindungan anak 5 

82 Kasus 

Penganiayaan anak 3 
Pemerkosa anak 3 
Pelecehan sex anak 5 
KDRT 66 
Perceraian 4 

7 2017  Penelantaran Anak 3 85 Kasus 
Penganiayaan Fisik 17 
Pelecehan Sex Anak 25 
Pemerkosaan 4 
KDRT 36 

8 2018 Pelecehan Sex Anak 16 107 
Kasus Penganiayaan Fisik 1 

KDRT 61 
Hak asuh Anak 6 
Fisik Anak 22 

Sumber: Data Tahu 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Kota 
Jayapura (diolah oleh peneliti) 
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Dari uraian tabel I.2  dapat dilihat bahwa  dari tahun 2011 hingga 2014  data 

kasus kian meningkat dari tahun ke tahun, dimana setiap tahun banyak kasus yang 

terjadi pada sektor rumah tangga. Dari kasus tersebut yang paling tertinggi yakni 

kekerasan fisik yang dominan terjadi pada kaum perempuan (KDRT) di Kota 

Jayapura. Sejalan dengan uraian tabel tabel I.2 Suwaib Amiruddin (2012) dalam 

penelitiannya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan 

Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon Provinsi Banten menunjukan bahwa 

akibat dari minuman alkohol menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran kesusilaan, 

perjudian, narkotika.  

Demikian juga UU No. 23 tahun 2004 mendefenisikan kekerasan dalam 

rumah tangga adalah  merupakan  perilaku terhadap seseorang terutama pada  

perempuan, yang berdampak berakibat kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis 

dan penelantaran rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga ini juga bisa berupa 

ancaman untuk melakukan perbuatan yang jahat, pemaksaan untuk melakukan hal 

yang tidak diinginkan, atau perampasan kemerdekaan hak secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga tersebut.  Hingga saat ini jumlah kekerasan dalam rumah 

tangga yang terjadi di Kota Jayapura disebabkan oleh perilaku mengonsumsi alkohol 

secara berlebihan. ( Berita www.detik.com, 27 April 2017). Secara umum kekerasan 

dalam rumah tangga, meliputi (a) kekerasan fisik, yang mengakibatkan luka bahkan 

kematian, (b) kekerasan psikologis, mengakibatkan ketakutan dan hilangnya rasa 

percaya diri (c) kekerasan seksual, perbuatan yang mencakup pelecehan seksual dan 
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memaksa orang agar bersedia melakukan hubungan seksual tanpa adanya 

persetujuan. 

Kepolisian Daerah Papua juga merilis dampak lain dari minuman beralkohol 

yang sangat meresahkan masyarakat Kota Jayapura: 

                                      Tabel I.3 
Kasus Akibat Minuman Beralkohol di Kota Jayapura 

 Januari-Juni 2013 dan Januari-Juni 2014 
 

No Tahun Dampak Minuman 
Beralkohol  

Jumlah 

1 2013 Cedera 315 

375 
Tewas 14 
Kekerasan Seksual 24 
Bangunan Rusak 22 

2 2014 Cedera 326 

407 
Tewas 13 
Kekerasan Seksual  32 
Bangunan Rusak 36 

Sumber: Data Tahun 2014 Kepolisian Daerah Provinsi Papua (data diolah    
oleh peneliti) 

  
Berdasarkan uraian tabel I.3 dan keterangan dari Polda Papua mencatat angka 

kriminalitas telah menembus 375 kasus ditahun  2013, tercatat sebanyak 315 kasus 

cedera yang disebabkan oleh minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan 

. Hal serupa sejalan dengan  data yang dimiliki kepolisian Kota Jayapura di tahun 

2014 dari bulan Januari 2014 hingga Juli 2014 bahwa jumlah kriminalitas mencapai 

423 kasus . Dari total 423 kasus berdasarkan data kepolisian tersebut 326 kasus yang 

merupakan kasus  cedera (penganiyaan) yang berlanjut menjadi kekerasan seksual, 96 

penggeroyokan, 28 kasus KDRT dan beberapa tindak kriminalitas lainnya. 

Berdasarkan maraknya kasus yang begitu meresahkan, pemerintah Kota 

Jayapura membuat sebuah regulasi yang bertujuan untuk mengatur pembelian, 
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penjualan, dan pengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Jayapura yakni berupa 

peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol di Kota Jayapura. Pada Perda ini merupakan turunan dari  peraturan 

menteri Perdagangan RI Nomor; 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan 

pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. 

Sejak akhir tahun 2014 pemerintah Kota Jayapura mulai menerapkan 

kebijakan peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Minuman Beralkohol di Kota Jayapura, dalam Perda ini dijelaskan bahwa waktu 

untuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada siang hari dimulai dari pukul 

12.00 WIT hingga 15.00 WIT, sedangkan pada malam hari dimulai pada pukul 19.00 

hingga pada pukul 24.00. Peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian 

dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura menjelaskan bahwa 

minuman beralkohol terbagi menjadi 3 jenis yakni minuman beralkohol  golongan 

yang memiliki kadar etaNol di bawah 5%, minuman beralkohol dengan golongan B  

memiliki kadar ethanol 5% hingga 20%, sedangkan minuman beralkohol golongan C 

memilki kada ethanol  diatas 20% hingga 55%, dari ketiga  golongan minuman 

beralkohol tersebut ditetapkan sebagai barang yang bentuk peredarannya harus 

diawasi. 

Kebijakan pemerintah Kota Jayapura No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian 

dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebenarnya tidak melarang penjualan 

minuman beralkohol, dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang atau badan 

usaha yang melakukan aktivitas penjualan minuman beralkohol wajib memiliki 
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SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol). Selain itu harus 

memenuhi syarat berupa akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan 

hukum dari pejabat yang berwenang, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib 

pajak, tanda daftar perusahan, nomor pokok pengusaha barang kena cukai bagi 

perusahaan yang hendak memperpanjang SIUP-MB selama setahun ke depan, dan 

surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan penjualan 

minuman beralkohol secara eceran.   

Pada pasal yang ke 15  Kebijakan pemerintah Kota Jayapura No. 8 Tahun 

2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjelaskan 

tentang hak dan kewajiban bagi konsumen. Konsumen wajib untuk menunjukkan 

identitas pada asaat membeli minuman beralkohol, mejaga ketertiban dan 

kenyamanan di tempat penjualan minuman beralkohol, dan wajib membeli minuman 

beralkohol di waktu yang sudah ditentukan yakni  pada pada siang hari dimulai dari 

pukul 12.00 WIT hingga 15.00 WIT, sedangkan pada malam hari dimulai pada pukul 

19.00 hingga pada pukul 24.00. Uraian pasal 16 menjelaskan bahwa Walikota sebagai 

Kepala Daerah Kota Jayapura menetpkan kuota minuman beralkohol yang dan 

beredar di Kota Jayapura, sedangkan pada  pasal 17 menjelaskan bahwa dalam 

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota 

Jayapura maka Walikota membentuk tim pengawasan dan pengendalian yang terdiri 

dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi Kota Jayapura, Kepolisian Kota Jayapura, Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Jayapura, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura 
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dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jayapura. Tim 

Pengawasan dan Pengendalian di ketuai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi Kota Jayapura 

Adanya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura nyatanya masih belum bisa 

secara penuh mengatasi masalah minuman beralkohol di Kota Jayapura yang 

berdampak negative. Hal ini dibuktikan dari data  kasus-kasus akibat minuman 

beralkohol pasca diterapkan kebijakan No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura yang mengalami pasang surut ( 

lihat penjelasan tabel I.2)  

Pada Tabel I.2 dapat dipahami bahwasannya kasus yang ditimbulkan akibat 

minuman beralkohol setelah terbitnya peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura justru semakin 

meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 82 kasus akibat konsumsi minuman beralkohol, 

selanjutnya pada tahun 2016 sebanyak 82 kasus dimana total kasus sama dengan 

tahun sebelumnya, jumlah kasus semakin meningkat di tahun 2017 yakni 85 kasus. 

Selanjutnya puncak tertinggi ada pada tahun 2018 dimana kasus berjumlah 107 kasus 

akibat minuman beralkohol. 

Berlakunya peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura diharapkan mampu mengontrol 

kriminalitas di Kota Jayapura, akan tetapi hal ini justru berbeda berdasarkan data dari 
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Polres Kota Jayapura tahun 2014 hingga 2018 kasus kriminalitas di Kota Jayapura 

masih berada pada angka kisaran 100 kasus sebagai berikut: 

Tabel I.4 
Kasus Kriminalitas Akibat Minuman Beralkohol 

 Tahun 2014-2018 di Kota Jayapura 
No Tahun  Jumlah Kasus 
1 2014 113 Kasus Kriminal 
2 2015 167 Kasus Kriminal 
3 2016 178 Kasus Kriminal  
4 2017 180 Kasus Kriminal 
5 2018 189 Kasus Kriminal 

Sumber: Data Tahun 2018 Polres Kota Jayapura (diolah oleh 
peneliti) 

 
Dari tabel I.4 dapat dilihat bahwa puncak tertinggi kasus kriminalitas akibat 

minuman beralkohol ada pada tahun 2018 dengan jumlah kasus 189 hal ini tidak 

sejalan dengan Perda Kota Jayapura No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol. Menurut (Kartono, 1992) kriminalitas adalah 

bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan pihak lain baik secara ekoNomis dan 

psikologis yang melanggar hukum Norma-Norma sosial dan agama di negara 

Indonesia. Sejalan dengan uraian tabel tabel I.4 Dara Lee Luca, Emily Owens and 

Gunjan Sharma (2019) dalam penelitiannya yang berjudul The Effectiveness and 

Effects Of Alcohol Regulation: Evidence From India menunjukan bahwa peningkatan 

konsumsi minuman beralkohol di India sangat pesat yang kemudian berdampak 

secara langsung pada peningkatan kriminalitas di India yakni kriminalitas, tingginya 

kecelakaan dan juga pada sektor kesehatan. 

Tidak  sampai di situ saja praktek mengkonsumsi minuman beralkohol secara 

berlebihan berdampak pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Jayapura. 
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Hal tersebut sajalan dengan keterangan data dari Polres Kota Jayapura tahun 2014 

hingga 2018 kasus  kecelakaan lau lintas akibat minuman beralkohol sebagai berikut:  

Tabel 1.5 
Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2014-2018 

 Akibat Minuman  Beralkohol di Kota Jayapura 
 

No Tahun Uraian Jumlah 
1 2014 a. Jumlah Kejadian 91 

b.  Korban Meninggal dunia 51 
c.  Korban Luka Berat 21 
d. Korban Luka Ringan 19 
e. Kerugian Materil Rp. 496.500.000 

2 2015 a. Jumlah Kejadian 202 
b.  Korban Meninggal dunia 60 
c.  Korban Luka Berat 68 
d. Korban Luka Ringan 74 
e. Kerugian Materil Rp. 834.600.000 

3 2016 a. Jumlah Kejadian 524 
b.  Korban Meninggal dunia 66 
c.  Korban Luka Berat 230 
d. Korban Luka Ringan 4 
e. Kerugian Materil Rp. 1.563. 950.000 

4 2017 a. Jumlah Kejadian 455 
b.  Korban Meninggal dunia 54 
c.  Korban Luka Berat 224 
d. Korban Luka Ringan 8 
e. Kerugian Materil Rp. 1.727. 200.000 

5 2018 a. Jumlah Kejadian 179 
b.  Korban Meninggal dunia 20 
c.  Korban Luka Berat 78 
d. Korban Luka Ringan 81 
e. Kerugian Materil Rp. 678.700.000 

Sumber: Data Tahun 2018 Polres Kota Jayapura (diolah oleh peneliti) 
 

Pada tabel I.5 terlihat jelas bahwa dari tahun 2014 hingga 2017 jumlah kejadian 

kecelakan yang terjadi di Kota Jayapura akibat minuman beralkohol meningkat tiap 

tahun. Pada tahun 2014 jumlah kecelakaan lalulintas mencapai 91 kasus  51 

diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini kian meningkat dimana pada tahun 2015 

jumlah kejadian mencapai 202 kecelakaan dan 60 diantaranya meninggal dunia. 
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Jumlah tersebut semakin meningkat hingga pada tahun 2016 yang mecapai 524 

kejadian kecelakaan lalulitas di Kota Jayapura. Berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya pada tahun 2017 ternyata angka kecelakaan lalulintas akibat minuman 

beralkohol menurun yakni mencapai 455 kecelakaan lalulintas, begitupula dengan 

angka kematian yang terjadi di tahun 2017 dan 2018 akibat minuman beralkohol. 

Penelitian oleh Alan R. Clough and Katrina Bird (2015) yang berjudul The 

Implementation And Development Of Complex Alcohol Control Policies In 

Indigenous Communities In Queensland (Australia) menjelaskan bahwa  dari tahun 

1990 hingga tahun 2002 terjadi peningkatan pada kasus kematian penduduk 

Queensland yang disebabkan oleh alkohol. Hal yang sama juga ditemukan pada 

penelitian Maria Neufeld and Jürgen Rehm (2018). Effectiveness Of Policy Changes 

To Reduce Harm From Unrecorded Alcohol In Russia Between 2005 And Now yang 

menjelaskan bahwa minuman beralkohol menjadi salah satu budaya di negara Rusia, 

terdapat sekitar 5.2 juta per tahun jiwa yang terbunuh karena mengkonsumsi alkohol. 

Kebijakan pemerintah Kota Jayapura No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian 

dan Pengawasan Minuman Beralkohol  sejatinya tidak melarang peredaran minuman 

beralkohol di Kota Jayapura, hal ini sejalan dengan banyaknya pengusaha yang 

menjual minuman beralkohol di Kota Jayapura dari sejak tahun 2014 kebijakan 

diterbitkan hingga 2018: 
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Tabel I.6 
Rekapitulasi SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 

Minuman Beralkohol di Kota Jayapura 2014-2018 

No Tahun 
Jumlah Toko Penjual 
Minuman Beralkohol 

1 2014 18 

2 2015 32 

3 2016 28 

4 2017 25 

5 2018 86 

Sumber: Data Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura (diolah oleh 
peneliti) 

Sesuai dengan fungsinya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Jayapura memiliki fungsi yakni menyusun dan menyelenggarakan 

program atau kebijakan pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu, meningkatkan investasi penanaman modal, menyelenggarakan pelayanan 

perizinan dan Non perizinan, dan melakukan pengendalian,  pengawasan, pembinaan 

dan  evaluasi pada bidang   penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu pintu. 

Dari tabel I.7 dapat dilihat  bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura sebagai dinas yang memiliki fungsi untuk 

mengeluarkan surat ijin tempat usaha dari tahun 2014 berjumlah 18 dimana pada 

tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah tempat usaha penjualan minuman 

beralkohol di Kota Jayapura sebanyak 32. Namun pada tahun 2016 mengalami 

penurunan yakni sebesar 28 tempat usaha, selanjutnya peningkatan  yang cukup 

drastic berada pada tahun 2018 yakni terdapat 86 tempat usaha minuman beralkohol 

di Kota Jayapura. 
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Ijin usaha minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura akan berdampak pula pada 

PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Jayapura yang diperoleh dari pajak redistribusi: 

Tabel I.7 
Pendapatan Daerah Kota Jayapura 2013-2018 

 
No Tahun Pendapatan  Dari Minuman Beralkohol 
1 2013 Rp. 4.159.081.316  
2 2014 Rp. 5.725.954.641 
3 2015 Rp. 5.824.241.409 
4 2016 Rp. 4.477.345.002 
5 2017 Rp. 3.880.250.064 
6 2018 Rp. 5.828.083. 308 
Sumber: Data Tahun 2018 Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Jayapura (diolah oleh peneliti) 

 

Pada tabel I.7 dapat dipahami bahwa  dari tahun 2013 hingga tahun 2015 PAD 

Kota Jayapura dari minuman beralkohol meningkat, dimana pada tahun 2013 

pendapatan Kota Jayapura dari minuman beralkohol mencapai Rp. 4.159.081.316, 

kemudian menigkat pada tahun 2014 mencapai Rp. 5.725.954.641, pun demikian di 

tahun 2015  jumlah tersebut meningkat mencapai Rp. 5.824.241.409. Namun pada 

tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah PAD Kota Jayapura dari minuman beralkohol 

mengalami penurunan yakni pada tahun 2016 berada pada Rp. 4.477.345.002, 

kemudian di tahun 2017 menjadi Rp. 3.880.250.064. Sedangkan di tahun 2018 PAD 

Kota Jayapura mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3 Milyar menjadi 

Rp. 5.828.083. 308 hal ini didukung karena pada tahu 2018 terdapat 86  toko penjual 

minuman beralkohol di Kota Jayapura.  

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP),  pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan perseorangan 
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atau badan kepada daerah atau negara  yang bersifat harus atau memaksa. Pajak yang 

dibayarkan oleh penduduk kepada daerah merupakan sumber dalam Pendapatan asli 

Daerah atau PAD yang  digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun 

wilayahnya. Contohnya seperti pembangunan jalan raya, pembangunan  jembatan, 

pembangunan irigasi,pembangunan layanan public untuk masyarakat.  

Sebenarnya, pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Kepolisian Kota 

Jayapura telah berupaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian minuman 

beralkohol di Kota Jayapura, namun realitas di lapangan masih banyak yang 

melakukan pelanggaran baik  penjual maupun konsumen. Pelanggaran yang 

dilakukan oleh penjual salah satunya dengan menjual melewati batas waktu yang 

ditentukan yaitu tetap berjualan minuman beralkohol melebihi pukul 24.00 WIT hal 

ini dibuktikan dengan hasil razia dari pihak Kepolisian Kota Jayapura:  

Gambar I.1 
Penangkapan Penjual Minuman Beralkohol  

Yang Melewati Batas Waktu 24.00 WIT  

  
Sumber: Dokumentasi Polres Kota Jayapura 

(16 Februari 2019, 02:13 WIT) 
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Pada gambar I.1 terlihat bahwa aparat Kepolisian Kota Jayapura sedang  

melakukan razia di malam hari pada pukul 02.00 WIT dan mendapati adanya  

penjualan minuman beralkohol diatas batas waktu yang sudah ditentukan dalam  

peraturan darah Kota Jayapura.  

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa penjualan minuman  

beralkohol di Kota Jayapura masih melewati batas waktu yang ditentukan, dan 

tingginya angka kriminalitas serta kecelakaan lalu lintas di Kota Jayapura akibat dari 

minuman beralkohol, meskipun sudah diatur dalam peraturan daerah No. 8 Tahun 

2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura, 

hal ini bertolak belakang dengan bunyi pasal yang ke 15  kebijakan pemerintah Kota 

Jayapura No. 8 Tahun 2014 bahwa  konsumen wajib untuk menunjukkan identitas 

pada asaat membeli minuman beralkohol, namun kenyataannya masih adanya 

konsumen dibawah usia 17 tahun yang mengkonsumsi minuman beralkohol (lihat 

gambar I.1). Selain itu adanya pelanggaran oleh pihak penjual yang melakukan 

penjualan diatas pukul 24.00 WIT , hal ini tidak sejalan dengan pasal 15 kebijakan 

pemerintah Kota Jayapura No. 8 Tahun 2014 waktu yang mengatur waktu penjualan 

pada pada siang hari dimulai dari pukul 12.00 WIT hingga 15.00 WIT, sedangkan 

pada malam hari dimulai pada pukul 19.00 hingga pada pukul 24.00. 

Untuk melaksanakan suatu kebijakan diperlukan suatu instrumen. Menurut 

Howlett dan M. Ramesh (1995) diperlukan instrumen sebagai alat untuk 

melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuannya. Instrumen kebijakan 

dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu compulsory instrument, voluntary 
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instruments, dan mixed Instruments. Ketiga instrumen tersebut kemudian dijabarkan 

menjadi 10 (sepuluh) jenis instrumen kebijakan yakni family and community, 

voluntary organization, markets, regulations, public enterprise, direct provision, 

information and exhortation, subsidies, auction of property rights, tax and user 

chargers (Howlett:1995). 

Alan R. Clough and Katrina Bird (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

The Implementation And Development Of Complex Alcohol Control Policies In 

Indigenous Communities In Queensland (Australia) untuk menerapkan kebijakan 

Alcohol Management Plans pemerintah Australia menggunakan 19 komunitas lokal 

yang ada di Queensland. Sedangkan Maria Neufeld and Jürgen Rehm (2018) dalam 

penelitiannya yang berjudul Effectiveness Of Policy Changes To Reduce Harm From 

Unrecorded Alcohol In Russia Between 2005 And Now menemukan bahwa untuk 

mengendalikan konsumsi minuman beralkohol, pemerintah Rusia menggunakan 

strategi kbeijakan yang bernama multi-layer agar dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. 

Penelitian oleh Dara Lee Luca, Emily Owens and Gunjan Sharma (2019) yang 

berjudul The Effectiveness and Effects Of Alcohol Regulation: Evidence From India 

menemukan bahwa strategi implementasi kebijakan minuman beralkohol di India 

menggunakan dua cara yakni budaya dan secara legalitas hukum peraturan terkait 

dengan larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Penelitian oleh oleh Ratchakorn 

Kaewpramkusol, Kate Seniora, Richard Chenhall, Sutham Nanthamongkolchai and 

Surasak Chaiyasonge (2018) A Qualitative Exploration of Thai Alcohol Policy In 
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Regulating Availability and Access menemukan bahwa untuk mengendalikan 

konsumsi minuman beralkohol di Thailand pemerintah menggunakan strategi 

menaikan dengan tinggi pajak minuman beralkohol dari segala jenis produk minuman 

beralkohol. 

Penelitian oleh Lusi Andriyani (2017) yang berjudul Kebijakan Politik 

Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan 

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 menemukan bahwa untuk melaksanakan 

kebijakan No. 74 Tahun 2013 pemerintah kota Jakarta menentukan hanya ada 

beberapa titik yang di ijinkan untuk melakukan penjualan minuman berlakohol. 

Pada uraian penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan, peneltii 

melihat adanya gap atau kesenjangan penelitian yakni dari beberapa penelitian 

sebelumnya belum ada yang membahas tentang instrument kebijakan tentang 

kebijakan minuman beralkohol. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui 

instrumen apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam 

melaksanakan peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol di kota Jayapura. Kemudian bagaimana penerapan 

instrumen kebijakan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui 

Pengembangan Instrumen Kebijakan apa yang diperlukan dalam rangka 

melaksanakan peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura sehingga kebijakan tersebut 

dapat terlaksana dengan baik dan efisien.  
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I.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

permasalahan penelitian yang akan diteliti yaitu: 

1. Apa saja instrument kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan 

peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan dan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura? 

2. Bagaimana penerapan instrumen kebijakan dalam pelaksanaan 

peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura?  

3. Instrumen kebijakan apa yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan 

peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura? 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dalam penelitian ini yakni:   

1. Untuk menganalisis instrumen apa saja yang digunakan dalam dalam 

pelaksanaan peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan dan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura 

2. Untuk memahami bagaimana penerapan  instrumen kebijakan Perda No. 8 

Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di 

Kota Jayapura. 

3. Untuk menemukan pengembangan instrumen kebijakan yang diperlukan  

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Akademis  

 Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mengisi gap atau state of 

the art dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam ranah kebijakan tentang 

pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, karena masih adanya 

kesenjangan literatur antara instrumen dan impelementasi kebijakan. Selain itu 

manfaat lain dalam  penelitian ini yakni mengisi kekosongan penerapan instrument 

kebijakan dalam setting budaya Papua. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dan solusi 

bagi instansi terkait sehubungan penerapan peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 

tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura secara 

efektif. 
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