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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja secara psikologi merupakan masa peralihan dari masa 

anak-anak ke masa dewasa. Seringkali dengan mudahnya setiap orang bisa 

mendefinisikan remaja sebagai masa transisi antara dari periode anak-anak ke 

periode dewasa, yang bisa dikategorikan masa belasan tahun atau masa 

pendidikan sekolah menengah, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku 

tertentu susah diatur, mudah terangsang perasaanya sekitar, serta sifat yang 

masih labil dan sebagainya.
1
 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri 

menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia sebagai seorang pemuda dalam 

rangka penunjang keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai 

Tahun Pemuda Internasional.
2
 Di Indonesia sendiri batasan mengenai usia 

remaja, mendekati dengan batasan usia yang ditetapkan oleh usia PBB yakni 

15-24 tahun.
3
 

Berkaitan dengan tingkah laku remaja sendiri khususnya yang berada 

di Kabupaten Kudus yang kebanyakan menyukai penampilan musik dangdut, 

tidak salah memang apabila menyukai musik dangdut yang seringkali 

dipertunjukaan dalam hal seni atau pun hiburan semata untuk masyarakat. 

Namun seringkali para remaja tersebut sering menambahkan minuman keras 

sebagai pelengkap pertunjukan.  
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Orang yang dalam pengaruh alkohol yang tinggi, sulit bagi mereka 

untuk mengontrol pikiran, sehingga untuk melakukan hal yang di luar batasan 

menjadi sebuah kewajaran. Di beberapa negara, alkohol merupakan minuman 

yang mudah didapatkan sehingga cenderung banyak disalahgunakan.
4
 Di 

Indonesia penjualan minuman beralkohol dibatasi dan yang boleh membeli 

adalah remaja yang telah berumur 21 tahun ke atas. Bagi kalangan penjual 

minuman keras yang diatur dalam (KEPMENKES) Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu 

produksi minuman alkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-

DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, 

dan pengendalian minuman beralkohol. Kenyataannya di Kabupaten Kudus 

dalam penjualan miras di bebaskan oleh pemerintah setempat. Hanya saja ada 

aturan tentang golongan kadar alkohol yang dapat diperjualbelikan di 

kalangan masyarakat.  

Data yang juga dihimpun dari hasil rekapitulasi Polres Kudus bahwa 

terjadi peningkatan kasus tindak pidana ringan khususnya dalam tindak 

kriminal kasus minum-minuman keras dari periode Juni 2014 sampai dengan 

Mei 2015 menangani sejumlah kasus yang totalnya 481 kasus, angka ini turun 

pada periode tahun selanjutnya yakni di bulan Agustus 2016 sampai dengan 

Mei 2017 menangani kasus miras sejumlah 273 kasus dan yang baru 
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disidangkan yakni 21 kasus.
5
 Pengamatan peneliti juga merujuk pada 

penggemar musik dangdut yang ada di sekitar wilayah Kudus pada periode 

tahun awal 2017 sampai dengan sekarang, pada saat ada perayaan pergantian 

tahun baru di Gelanggang Olahraga Kudus atau bahkan saat ada Orkes Musik 

Melayu yang dilaksanakan bertepatan dengan acara pernikahan ataupun 

memperingati hari-hari tertentu yang bahkan pelaksanaannya sendiri adalah 

inisiatif dari para golongan pemudanya. Berikut adalah beberapa kasus yang 

diakibatkan oleh miras pada saat menyaksikan pentas musik dangdut wilayah 

Kudus dan sekitarnya: 

1. Agus menjadi tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan bersama 

beberapa temannya saat  pertunjukan Orkes Dangdut, Jumat (30/06/2017) 

di Desa Troso Kecamatan Pecangaan.
6
 

2. Seorang warga Desa Muryolobo Nalumsari Jepara yang bernama 

Muhammad Muhaizidin meninggal dunia setelah dianiaya oleh seseorang 

yang tidak diketahui identitasnya setelah ia menonton musik dangdut 

sambil minum minuman keras di Desa Ngetuk Nalumsari Jepara Senin 

(18/8/2014), korban menderita luka parah di bagian kepala dan sempat 

dilarikan di ICU RSI Kudus dan meninggal pukul 03.00 WIB (20/8/2014) 

ICU RSI Kudus.
7
 

                                                             
5
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Sementara itu, dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur 

dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu 

membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak 

pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 

300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman 

kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta Pasal 492 

KUHP yang diartikan 7 dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. 

Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak di bawah umur.
8
 

Melihat pada fenomena yang telah terjadi pada remaja inilah 

Kepolisian dituntut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat 

penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

kewenangannya dalam hal penegakan hukum sebagaimana yang telah 

ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian. Karena pihak Kepolisianlah yang bertanggung jawab penuh atas 

keluarnya izin menjalankan Orkes Musik Melayu yang dilaksanakan oleh 

masyarakat di wilayah hukum Polres Kudus. Sejalan dengan hal tersebut, 

masyarakat sebagai pihak yang berperan penting terhadap pertumbuhan 

remaja juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam hal pencegahan terhadap hal-

hal pelanggaran yang dilakukan oleh remaja. Selain itu tempat penjualan 

untuk minuman keras di wilayah Kudus juga diharapkan tidak menjual produk 

minuman kerasnya kepada setiap orang, kecuali untuk kebutuhan kesehatan. 

Penanggulangan kenakalan remaja tidak sama dengan pengobatan suatu 
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penyakit, hal ini disebabkan karena kenakalan remaja itu adalah kompleks 

sekali dan banyak ragamnya serta begitu banyak jenis penyebabnya.
9
  

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan terjadinya penggunaan minuman keras terutama dalam setiap 

adanya pertunjukan musik dangdut oleh kalangan remaja di wilayah 

Kabupaten Kudus. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan 

terjadinya penggunaan miras dalam setiap diadakannya orkes musik dangdut 

oleh remaja, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP 

PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS OLEH REMAJA PADA 

SAAT DIADAKANNYA HIBURAN MUSIK DANGDUT DI 

KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus)” . 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah-

masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

penulis merumuskan berbagai permasalahan di dalam rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penyalahgunaan atau 

pemakaian minuman keras dalam setiap pertunjukan musik dangdut oleh 

kalangan remaja di Kabupaten Kudus? 
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2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Kudus dalam 

menanggulangi pemakaian minuman keras dalam setiap pertunjukan 

musik dangdut oleh kalangan remaja di Kabupaten Kudus? 

3. Apa hambatan yang dialami oleh Polres Kudus dalam menanggulangi 

pemakaian konsumsi minuman keras dalam setiap pertunjukan musik 

dangdut oleh kalangan remaja di Kabupaten Kudus? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti sendiri yaitu agar penelitian tersebut terarah secara 

sistematis dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah 

ialah sebagai berikut: 

a. Tujuan Subjektif 

1) Untuk mempeluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis 

penulis dalam melakukan kegiatan ilmiah dan untuk berpikir lebih 

kritis dan sistematis dalam menyelesaikan setiap masalah. 

2) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang penyalagunaan miras 

dalam penggolongannya oleh kalangan remaja. 

3) Untuk memperoleh data yang digunakan oleh penulis dalam 

penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana 

dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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b. Tujuan Objektif 

1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi 

penyalahgunaan ataupun pemakaian konsumsi minuman keras 

dalam setiap pertunjukan musik dangdut di Kabupaten Kudus. 

2) Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak 

Kepolisian Resort Kudus dalam menanggulangi pemakaian 

konsumsi minuman keras dalam setiap pertunjukan musik dangdut 

di Kabupaten Kudus. 

3) Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh pihak 

Kepolisian Resort Kudus dalam menanggulangi pemakaian 

konsumsi minuman keras dalam setiap pertunjukan musik dangdut 

di Kabupaten Kudus. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang diperoleh 

dari penelitian hukum ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis  

1) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan dan pemakaian 

minuman keras oleh kalangan remaja di Kabupaten Kudus. 

2) Dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum, 

terutama terkait dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi 

pengaruh terhadap para remaja yang menonton musik dangdut 

sambil minum minuman keras di Kabupaten Kudus. 
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3) Dapat memberikan pengetahuan, wacana serta ilmu serta 

pemahaman terutama terhadap remaja supaya menghindari minum 

minuman keras dalam hal apapun. 

b. Manfaat Praktis  

1) Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 

2) Mengembangkann pola pikir dan penalaran bagi penulis yang 

sistematis dan dinamis dalam pembuatan karya tulis ini. 

3) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi 

pemikiran baru terhadap penegak hukum terutama di Kepolisian 

Resort Kudus, serta pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan 

dan penindakan pemakaian minuman keras saat konser musik 

dangdut yang sering dilakukan oleh kalangan remaja. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pidana adalah bentuk 

tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan 

masyarakat, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Saparinah 

Sadli menyatakan bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu 

bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan suatu 

ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang 

mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan 
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individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil 

atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.
10

 

 Kalangan remaja yang melakukan atau mengkonsumsi minum-

minuman keras saat diadakannya  pertunjukan musik dangdut sudah pasti 

mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan sehingga para generasi muda itu 

melakukan hal-hal tersebut. Kepolisian selaku aparat penegak hukum 

sekaligus pemberi izin kegiatan saat diadakannya pelaksanaan musik dangdut 

di wilayah hukumnya sudah tentu mempunyai kewenangan dan kewajiban 

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan lewat remaja 

yang mengkonsumsi minum-minuman keras tersebut. Tentu saja orang yang 

sudah terkena minuman keras pasti sudah tidak terkontrol dan di bawah 

kesadarannya dan bahkan bisa bertindak kriminal lain yang tidak sesuai 

kehendaknya. Selain itu, masih ada banyak pihak lain yang ikut terikat dalam 

hal ini di antaranya pemerintah dalam hal ini adalah pemda selaku pembuat 

aturan juga diharapkan untuk segera membuat aturan yang tegas dan 

mengimplikasikannya aturan tersebut, tidak hanya itu peran keluarga serta 

masyarakat yang diharapkan juga bisa turut serta dalam upaya pencegahan 

terhadap para pemuda yang melakukan pesta minum-minuman keras terutama 

saat diadakannya pesta rakyat musik dangdut tersebut. 
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Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV. Ananta, Semarang, hal. 11. 
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E. Metode Penelitian  

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya.
11

 

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan 

teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris yang 

dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan 

sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan atau realitas yang 

ada di dalam masyarakat. Jadi pendekatan empiris harus dilaksanakan di 

lapangan, dapat menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.
12

  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni 

bersifat deskriptif.
13

 Penelitian bersifat deskriptif menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat individu, kelompok tertentu, gejala ataupun keadaan 

tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain 
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Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4. 
12

Hilman Hadikusuma, 2013, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung: Mandar Maju, hal. 61. 
13

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat 

fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam buku Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode 

Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57. 
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di masyarakat.
14

 Jadi penulis ingin mendiskripsikan mengenai upaya dan 

tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 

memberantas praktik minuman keras saat dilaksanakannya pesta rakyat 

musik dangdut di Kabupaten Kudus.  

3. Lokasi Penelitian  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian, 

penulis mengambil lokasi sebagai penelitian di wilayah Kabupaten Kudus 

khususnya pada masyarakat yang sedang mempunyai kegiatan pertunjukan 

pesta rakyat musik dangdut dan terdapat remaja yang sedang melakukan 

pesta miras, penelitian ini juga dilakukan di Polres Kudus sebagai penegak 

hukum yang berwenang berdasarkan teritorial hukumnya dimana terdapat 

pemakaian konsumsi miras saat dilaksanakannya  pertunjukan musik 

dangdut di wilayah Kabupaten Kudus. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data asli, data dasar yang diperoleh oleh 

peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang 

belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.
15

 Data primer diperoleh 

secara langsung dari lapangan yakni dari Sat Reserse Kriminal, Sat 

Bagian Operasi Polres Kudus, Sat Sabhara Polres Kudus serta kepada 

para remaja yang kedapatan sedang minum-minuman keras saat 

sedang menyaksikan musik dangdut di wilayah Kabupaten Kudus. 

                                                             
14

Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 25. 
15

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan......, Op. Cit., hal. 65. 



12 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder antara lain mencangkup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
16

 Adapun data yang didapat oleh peneliti antara lain: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Larangan 

Persaingan Usaha. 

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/1/2015 Tentang perubahan kedua atas Permendag 

Nomor 20/M-DAG/42014 Tentang Pengadaan, Peredaran, dan 

penjualan Minuman Beralkohol. 

g) Keputusan Menteri Kesehatan RepubIik Indonesia Nomor 

282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standarisasi Mutu Produksi 

Minuman Alkohol. 

h) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 

Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.  
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan menjelaskan terhadap 

bahan-bahan hukum primer yang dapat berupa buku, literatur-

literatur, makalah, ataupun literatur karya ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan 

sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum. 

5. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yakni dilakukan dengan mencari, 

mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa makalah-

makalah, buku-buku, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka 

ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 

relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.
17
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6. Metode Analisis Data  

Penulis melakukan analisis data secara kualitatif
18

 dengan 

mengolah data secara diinventarisasi kemudian dianalisis dengan prosedur 

penalaran induktif yang berawal dari hasil pengamatan kemudian berakhir 

pada suatu kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, 

analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, memuat uraian tentang gambaran-gambaran umum 

dari penelitian ini yang meliputi: latar belakang masalah, pembatasan dan 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat uraian tentang materi-materi beserta 

teori-teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi: 

tinjauan umum tentang remaja, tinjauan umum tentang musik dangdut di 

Indonesia, tinjauan umum tentang minuman keras berikut dengan pembagian 

golongannya, tinjauan umum tentang kejahatan lain yang diakibatkan oleh 

konsumsi minuman keras. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat uraian menguraikan 

tentang hasil penelitian yang meliputi: Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

                                                             
18

 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan......, Op. Cit., hal. 99. 
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penyalahgunaan atau pemakaian minuman keras dalam setiap pertunjukan 

musik dangdut oleh kalangan remaja di Kabupaten Kudus. Upaya yang 

dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kudus selaku pihak aparat penegak 

hukum yang tugasnya mengontrol keamanan dan ketertiban dalam lingkungan 

masyarakat. Hambatan yang dialami oleh Polres Kudus dalam menanggulangi 

pemakaian konsumsi minuman keras dalam setiap pertunjukan musik dangdut 

oleh kalangan remaja di Kabupaten Kudus. 

Bab IV Kesimpulan, memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang 

meliputi: kesimpulan, yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran 

sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 

 


