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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan 

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). 1  Sehingga setiap 

kegiatan di dalam masyarakat harus lah berdasarkan pada aturan-aturan atau 

norma-norma yang telah ada dan berlaku di dalam kehidupan dimasyarakat. 

Hukum merupakan aturan yang tidak lepas dari kehidupan manusia, karena 

hukum sendiri merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. 

Tatanan, kebebasan dan ketertiban di dalam masyarakat sendiri diatur oleh 

hukum. Jadi jaminan perlindungan terhadap kebebasan induvidu sebagai 

anggota masyarakat haruslah sesuai dengan hukum. 

Hukum di sini memiliki hubungan erat dengan kehidupan dimasyarakat. 

Hukum sering juga disebut sebagai gejala social, yang di mana di situ ada 

kehidupan bermasyarakat, di situ pasti ada hukum. Adanya hukum merupakan 

suatu kebutuhan masyarakat baik secara induvidu maupun maupun dalam 

berinteraksi dengan orang lain di dalam pergaulan yang ada dimasyarakat. 

Hukum juga dibutuhkan dalam pergaulan dimasyarakat, karena hukumlah yang 

menjadi landasan atau aturan dalam tata kehidupan dimasyarakat.2 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di sini perlu ada kerja sama 

antara pemerintah dan rakyat yang baik. Di sini peran serta dan partisipasi 

                                                           
1 Khairu Nasrudin, “Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran 

Minuman Keras”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, No. 4 (Desember, 2017), Hal 934. 
2Hasim Purba, 2006, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Medan: Cahaya Ilmu, Hal. 2. 
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masyarakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. 

Dengan adanya kerjasama yang  baik tersebut diharapkan terciptanya tujuan 

dan sarana pembangunan dapat tercapai sehingga dalam kehidupan disuatu 

masyarakat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.  

Untuk mewujudkan suatu keadaan di mana terciptanya suatu masyarakat 

yang adil dan makmur tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa 

masalah, bahkan dapat menjadi hambatan ataupun rintangan untuk 

pembangunan nasional yang di mana dapat berdampak positif maupun 

negative. Dampak positifnya yaitu terwujudnya suatu kesejahteraan dan 

kemakmuran terhadap rakyat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya 

banyak kriminalitas dalam berbagai cara maupun bentuk. Dampak negative 

sangatlah besar pengaruhnya dan juga dapat menghambat kelancaran dan 

keberasilan dalam pembangunan. 

Seiring dengan kemajuan jaman terhadap budaya dan ilmu pengetahuan, 

pola perilaku manusia di dalam berkehidupan dimasyarakat dan bernegara 

justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila kita lihat dari segi 

norma hukum tentunya terdapat perilaku yang sudah sesuai dengan norma 

hukum pada umumnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma 

hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum tersebut disebut juga 

dengan penyelewengan terhadap aturan atau norma hukum yang telah ada. 

Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan 

ketentraman dalam kehidupan dimasyarakat.3 

                                                           
3Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1. 
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Salah satu masalah yang memperhatinkan dan harus mendapatkan 

perhatian yang khusus dari pemerintah yaitu mengenai masalah minuman 

beralkohol atau biasa disebut minuman keras yang banyak dikomsumsi oleh 

kalangan remaja ataupun kalangan masyarakat. Mengkomsumsi minuman 

beralkohol atau biasa disebut miras yang berlebihan dapat berpengaruh 

terhadap sikap dan perilaku seseorang yang dapat mengarah pada tindakan 

criminal, seperti halnya ugal-ugalan di jalan raya  yang dapat menggangu 

ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan atau keributan di tempat umum, dan 

juga menggangu ketentraman dan ketertiban dimasyarakat.4 

Minuman keras yaitu bahan yang mengandung alkohol yang dapat 

memabukan. Jadi minuman keras adalah bahan yang mengandung alkohol 

yang memabukan, yang dapat membahayakan pribadi seseorang, baik akal 

maupun tubuhnya, agamanya dan dunianya. Bahayanya juga berdampak pada 

rumah tangga yang ditinjau dari segi pemeliharaanya pengurusannya terhadap 

istri dan anak-anak, juga bagi bangsa dan Negara baik secara spiritual, material 

maupun moral.5 

Dalam ajaran Islam minuman keras atau miras tidaklah selalu merujuk 

kepada alkohol. Di sini yang disebut dengan khamr ialah segala sesuatu 

minuman dan makanan yang dapat menyebabkan seseorang mabuk, seperti 

halnya yang dijelaskan dalam hadits sebagai berikut: “Setiap yang memabukan 

berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram”. (HR. Bukhari dan 

                                                           
4 Soedjono Dirjosisworo, 1984, Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi, Bandung: 

Remaja Karya, Hal. 111. 
5Muhammad Yusuf Qardhawi, 1980, Halal Dan Haram Dalam Islam, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 

Hal. 91. 
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Muslim)”. 6  Sedangkan larangan dalam mengkomsumsi minuman keras 

terdapat di dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91: 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak (minuman keras), 

judi, berhala, dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena 

itu jauhilah  dia supaya kamu bahagia. Syaitan hanya bermaksud untuk 

mendatangkan permusuhan dan kebencian di antara kamu sebab khamar dan 

judi, serta menghalang kamu dari pada ingat kepada Allah dan sembahyang. 

Apakah kamu tidak mau berhenti?”7 

Minuman keras atau biasa disebut dengan miras dikalangan masyarakat 

sering dibicarakan sejak dari dahulu sampai sekarang, karena banyak dampak 

negative dalam kehidupan dimasyarakat, dampak negatifnya yaitu seperti 

merusak perilaku seseorang, dan juga dapat merusak kehidupan masyarakat 

dan lebih parahnya lagi dapat menimbulakan berbagai tindak kejahatan 

(criminal).8 Femomena tersebut merupakan permasalahan yang cukup serius 

dikalangan masyarakat.  

Konsumen minuman keras tidak hanya orang dewasa akan tetapi banyak 

kalngan remaja juga mengkonsumsi miras. Pada tahun 2014 berdasarkan hasil 

riset yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) jumlah 

remaja pengomsumsi miras di Indonesia menyentuh angka 23% dari total 

jumlah remaja di Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta jiwa atau sekitar 

14,4 juta orang. Ketua Umum GeNAM Fahira Idris juga mengatakan, bahwa 

                                                           
6Ibid, Hal. 94. 
7Ibid, Hal. 92. 
8 Khairu Nasrudin, Op. Cit., Hal. 934. 
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mudahnya mendapatkan miras dan longgarnya pengawasan orang tua dan 

lingkungan sekitarlah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka 

presentase remaja yang mengkonsumsi minuman keras.9 

Belakangan ini minuman keras yang beredar bukan hanya minuman keras 

yang legal, akan tetapi juga banyak minuman keras yang illegal yaitu seperti 

minuman keras oplosan, yang biasanya dicapurkan oleh beberapa minuman 

tambahan lainnya. Dan selain itu di dalam minuman keras oplosan sering 

ditemukan kandungan zat kimia seperti methanol (sprirtus) yang beresiko 

menyebabkan kematian. Padalah zat kimia seperti methanol sendiri merupakan 

suatu bahan industry yang banya digunakan sebagai pencampur cat, penghilang 

vernis, tiner (penghapus cat), hingga aseton (pembersih cat kuku), dan selain 

itu juga masih banyak tambahan bahan lain yang belum diketahui jenis dan 

kadar pasti yang terdapat dalam minuman keras oplosan tersebut.10 

Dapat dilihat belakangan ini banyak terjadi jatuh korban meninggal dunia 

yang dikarenakan mengkonsumsi minuman keras yang biasanya dioplos 

dengan berbagai minuman lainnya dan juga dicampur zat-zat kimia yang 

seharusnya tidak diperuntukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Keadaan yang 

demikian seperti itu apabila tetap didiamkan dan tidak ditangani oleh aparat 

penegak hukum pasti akan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, 

dan juga dapat merusak generasi muda penurus bangsa yang akan datang. 

                                                           
9Taufikin, “Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku 

Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”, Jurnal Pemikiran 

Hukum dan Hukum Islam, No. 2, (Desember 2015), Hal 482. 
10Beritategar.id, Minggu 08 April 2018 10:00 WIB, Bahaya Mengonsumsi Miras Oplosan, dalam 

https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/bahaya-mengonsumsi-miras-oplosan, diunduh 23 Februari 

2019 pukul 12:00. 

https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/bahaya-mengonsumsi-miras-oplosan
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Pada saat ini pengonsumsian minuman beralkohol atau minuman keras 

sudah melampaui batas kewajaran (overdosis), salah satu daerahnya yaitu 

Kabupaten Sragen yang di mana banyak kalangan masyarakat ataupun 

kalangan remaja yang menjadi peminat mengonsumsi minuman keras oplosan. 

Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya banyak tempat-tempat yang menjual 

minuman keras oplosan yang secara illegal. Banyaknya para penjual minuman 

beralkohol atau miras oplosan tersebut menyebabkan meluasnya konsumen 

minuman beralkohol atau miras yang di mana para masyarakat ataupun remaja 

untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah 

dan gampang.  

Dikalangan remaja Daerah Kabupaten Sragen mengonsumsi minuman 

beralkohol atau minuman keras sudah menjadi hal yang biasa, yang di mana 

banyak para remaja dalam mengonsumsi minuman keras khususnya miras 

oplosan berada di tempat-tempat umum. Biasanya para remaja tersebut sering 

meresahkan masyarakat karena ulah-ulahnya yang membuat onar, membuat 

gaduh pada malam hari. Selain itu juga sering terjadi peningkatan angka 

kriminalitas yang terjadi di masyarakat terutama tindak pidana umum seperti 

penganiayaan, pencurian, penodongan, serta perusakan fasilitas umum, yang di 

mana pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. 

Padahal sudah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 

yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang larangan-larangan 

yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang telah menjelaskan mengenai 

larangan terhadap pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 26 yang isinya : 
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1) Setiap pengecer atau penjual dilarang: 

a. Melakukan penjualan kepada: 

1. Pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; 

2. Perempuan; atau 

3. Pegawai negeri, kecuali untuk kepentingan pengawasan, 

pengendalian dan penegakan hukum yang dibuktikan dengan surat 

perintah tugas. 

b. Menjual minuman beralkohol yang tidak dilenkapi dengan izin edar dan 

label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan 

c. Membuat campuran minuman beralkohol atau oplosan dengan bahan 

lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta 

standar keamanan dan mutu pangan. 

2) Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung 

Minuman Beralkohol kepada konsumen. 

3) Distributor, Sub Distributor, penjual langsung dan pengecer dilrangan 

mengiklankan minuman beralkohol dalam media reklame dalam bentuk 

apapun, kecuali terbatas pada lokasi usahanya. 

Sedangkan larangan lainya juga tercantum dalam Pasal 27 yaitu sebagai 

berikut: 

1) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang memperdagangkan 

minuman beralkohol tanpa memiliki izin. 
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2) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang menjual dan/atau 

mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) di 

atas 55 % (lima  puluh per seratus). 

3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan 

membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional 

dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat 

membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. 

4) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-

tempat umum. 

5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin dilarang 

menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada pembeli 

dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil. 

6) Setiap pemegang SIUP-MB, dilarang melakukan kegiatan yang tidak 

sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang 

tercantum di dalam SIUP-MB. 

Pemerintah daerah seharusnya segera tanggap terhadap permasalahan 

social ini, seharusnya segera menangani gejala-gejala social yang meresahkan 

dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan-persoalan mengenai 

minuman beralkohol atau miras tesebut maka perlu adanya langkah trobosan 

ataupun tindakan tegas yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk 

mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, baik dalam masyarakat 

yang menjadi korban ataupun masyarakat sebagai pelakunya. Tanpa adanya 

kepedulian terhadap mereka, maka sama halnya dengan membiarkan 
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kehancuran moral terhadap masyarakat serta dampak kesehatan yang 

diakibatkan mengkonsumsi minuman keras oplosan yang berlebihan. Maka di 

sini sangkatlah perlu adanya tindak lanjut dengan upaya penanggulangan oleh 

aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian. 

Aparatur penegak hukum merupakan suatu amanah yang diberikan oleh 

undang-undang yang khususnya aparat kepolisian yang dapat melaksanakan 

semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam hal ini penegak hukum 

harus melakukan tugasnya secara tanggung jawab atau yang dikenal dengan 

istilah good governace. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak 

yang nyata dilaksanakanya system penegakan hukum tersebut, yaitu dapat 

terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat.11 

Dalam melaksanakan tugasnya aparat kepolisian yang sebagai subsistem 

peradilan pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah di sebutkan dalam 

Pasal 13 yang menyatakan Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukumn dan memberikan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.12 Oleh karena 

itu di sini aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian mempunyai 

tanggung jawab dalam menertibkan permasalahan yang terjadi di dalam 

masyarakat mengenai minuman beralkohol atau miras. 

                                                           
11 Laurensius Arliman, 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: CV 

Budi Utama, Hal. 16. 
12Ibid, Hal. 17. 
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Dengan demikian, peran aparat kepolisian dalam penegakan hukum 

terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di 

daerah Sragen dibutuhkan supaya lebih berkerja lebih keras dengan cara 

menindak secara tegas para penjual minuman keras atau pun masyarakart 

maupun remaja-remaja yang masih mengkonsumsi minuman keras di tempat 

umum agar memberikan efek jera kepada mereka dan memberikan keamanan, 

ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penulis di atas, maka dapat 

menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN 

BERALKOHOL DI DAERAH SRAGEN” (Studi Atas Implementasi 

PERDA NO. 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Peredaran Minuman Beralkohol) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belaang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam 

pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap 

pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah 

Sragen ? 
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2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan aparat kepolisian dalam 

penegakan hukum terhadap Pengendalian dan pengawasan peredaran 

minuman beralkohol di daerah Sragen ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dalam 

permasalahan yang akan diteliti (tujuan objektif) dan juga guna memenuhi 

kebutuhan perorangan (tujuan subjektif) yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan aparat 

kepolisian terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman 

beralkohol di daerah Sragen. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan aparat 

kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengendalian dan 

pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah Sragen. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum 

pidana mengenai penegakan hukum terhadap pengendalian dan 

pengawasan peredaran minuman beralkohol. 

b. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

guna sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk melengkapi gelar 

sarjana (S1) dalam bidang hukum. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan ilmiah dan serta menambah literature atau bahan-bahan 

informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian di 

bidang hukum pidana lainnya. 

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah dan memberikan 

pemikian atau landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pidana 

pada umumnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dibidang hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap 

pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan, 

bahan pemikiran dan sumber informasi atau pun sebagai bahan kajian. 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam memudahkan penulisan skripsi maka di sini akan dibuat suatu 

kerangka pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap pengendalian dan 

pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah Sragen (Studi atas 

implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Peredaran Minuman  Beralkohol di Daerah Sragen). 
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Dalam memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta 

ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan 

minuman beralkohol di Kabupaten Sragen maka telah ditetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Mengenai penegakan hukum 

terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sragen sudah 

diatur dalam Peraturan Daerah tersebut yang merupakan upaya politik hukum 

pemerintah Kabupaten Sragen sebagai langkah penaggulangan dan 

PERDA No. 3 Tahun 2018 

Tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Peredaran 

Minuman Berakohol 

ORANG 

MELANGGAR 

LARANGAN 

DALAM PERDA 

NO. 3 Tahun 2018 

PENEGAKAN 

HUKUM 

Hambatan Yang 

di Hadapi Aparat 

Kepolisian 

Aparat Penegak 

Hukum 

Kepolisian 
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pengawasan peredaran minuman beralkohol melalui system penegakan hukum 

pidana. 

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 telah menjelaskan mengenai larangan 

terhadap pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 26 yang isinya : 

1) Setiap pengecer atau penjual dilarang: 

a. Melakukan penjualan kepada: 

1. Pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; 

2. Perempuan; atau 

3. Pegawai negeri, kecuali untuk kepentingan pengawasan, 

pengendalian dan penegakan hukum yang dibuktikan dengan surat 

perintah tugas. 

b. Menjual minuman beralkohol yang tidak dilenkapi dengan izin edar dan 

label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan 

c. Membuat campuran minuman beralkohol atau oplosan dengan bahan lain 

tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar 

keamanan dan mutu pangan. 

2) Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung 

Minuman Beralkohol kepada konsumen. 

3) Distributor, Sub Distributor, penjual langsung dan pengecer dilrangan 

mengiklankan minuman beralkohol dalam media reklame dalam bentuk 

apapun, kecuali terbatas pada lokasi usahanya. 

Selain itu ada larangan lainya yaitu diatur dalam Pasal 27 yang isinya 

menyatakan: 
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1) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang memperdagangkan 

minuman beralkohol tanpa memiliki izin. 

2) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang menjual dan/atau 

mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) di atas 

55 % (lima  puluh per seratus). 

3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan 

membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional 

dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat 

membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. 

4) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat 

umum. 

5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin dilarang 

menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada pembeli 

dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil. 

6) Setiap pemegang SIUP-MB, dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai 

dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum 

di dalam SIUP-MB. 

Dalam suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan pidana dalam 

peraturan perudang-undangan merupakan suatu tindak pidana. Menurut 

Simon, tindak pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang di mana 
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tindakannya dapat di pertanggungjawabkan dan yang oleh undang-undang 

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.13 

Penegakan hukum harus di berikan kepada seseorang yang melakukan 

tindak pidana. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang menatap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup. 14  Dalam hal 

pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, di sini peran 

aparat penegak hukum yaitu kepolisian sangat penting dalam penegakan 

hukum tersebut. 

Peran aparat penegak hukum seperti aparat kepolisian dalam penegakan 

hukum sudah dirumuskan dalam undang-undang. Disamping itu dalam 

undang-undang tersebut juga sudah dirumuskan perihal peranan yang ideal. 

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan 

Pokok Kepolisian Negara: 

1. Peranan ideal; terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yang isinya menyatakan 

“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tingggi 

hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara”. 

2. Peranan yang seharusnya; terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang isinya 

menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut 

                                                           
13Mahrus Ali, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 

54. 
14Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 

Wali Pers, Hal. 5. 
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Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama 

bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”. Sedangkan juga di 

sebutkan mengenai tugas kepolisian Negara disebutkan dalam Pasal 2 yang 

isinya menyatakan: 

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit 

masyarakat. 

c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam. 

d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk 

memberi perlindungan dan pertolongan. 

e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap 

peraturan-peraturan Negara.15 

Dalam menjalankan penegakan hukum mestinya ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku. 

                                                           
15Ibid, Hal. 24. 
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5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa didasarkan 

pada karasa manusia di dalam pergaulan hidup.16 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang dapat bertujuan untuk 

mempelajari satu ataupun dua peristiwa hukum dengan melakukan 

menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan 

tersebut.17 

Sebelumnya dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah menentukan 

metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode 

pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang 

berkaitan dengan penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih 

dahulu yang selanjutnya yaitu meneliti data primer yang ada di lapangan.18 

Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan-

peraturan dan perundang-undangan kemudian diteliti mengenai bagaimana 

penerapannya atau kejadian fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.  

2. Jenis Penelitian 

                                                           
16Ibid, Hal. 8. 
17Khuzdalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 3. 
18Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, Hal. 53. 
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Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu suatu jenis penelitian 

deskriptif yang mempunyai tujuan untuk melukiskan atau menggambarkan 

suatu subjek, keadaan, gejala, kelompok tertentu, ataupun untuk 

menentukan penyebaran gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala satu dengan gejala lainnya yang ada di dalam 

masyarakat.19 Dengan kata lain akan memberikan data yang teliti secara 

lengkap, sistematis, dan menyeluruh. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Polres 

Sragen. Pengambilan lokasi ini dipertimbangkan bahwa sumber data di 

lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan dan judul penelitian ini yaitu 

penegakan hukum terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran 

minuman beralkohol di daerah Sragen. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara 

langsung di tempat atau lokasi penelitian yaitu berupa hasil observasi, 

wawancara maupun dokumen terkait dengan penegakan hukum terhadap 

                                                           
19Amirudin dan Zainal Asikin , 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Pers, Hal. 25. 
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pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah 

Sragen yang kemudia diolah oleh penulis. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data 

sekunder yang dapat diperoleh secara tidak langsung seperti melalui 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literature-literature 

lainnya yang relevan dengan penelitian ini.20 Berdasarkan hal tersebut 

kemudian penulis akan menghubungkan dengan data primer yang 

diperoleh dari penelitian secara langsung di lapangan. Data sekunder ini 

dapat terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan/atau 

data tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum 

primer yang akan digunakan yaitu: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok 

Kepolisian Negara. 

c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

                                                           
20Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

Hal. 12. 
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d) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah atau pendapat 

hukum yang relevan ataupun literature-literatur lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti 

kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna untuk 

mengumpulkan data seperti yang dimaksud di atas yaitu sebeagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mencari data 

melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-

undangan, publikasi dan kepustakaan lainnya yang berhubungan atau 

berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

(interview) yang merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dan berlangsungnya 
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antara pewawancara dan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang tepat. 

6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptid-kualitatif. 

Analisis data secara kualitatif ialah suatu metode analisis data yang dapat 

berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan 

menganalisa, menafsirkan, mendiskripsikan, dan menginterprestasi data 

hasil lisan atau tertulis menurut klarifikasinya dengan tujuan menarik 

kesimpulan.21 Sehingga suatu analisis ini sifatnya yaitu menggambarkan 

atau menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Proses 

analisa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang bersumber dari 

data primer dan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder dan 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian 

disajikan secara deskriptif dan di analisis kemudian disusun sebagai 

kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini. 

G. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang akan diuraikan 

oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun sistematika yang akan diuraikan 

penulis yaitu sebagai berikut: 

                                                           
21Lex J. Moleong, 1991, Metode Penelitian Kualitatif, Bandaung: Rosyda Karya, Hal. 4. 
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Dalam Bab Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

Dalam Bab Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan 

Tinjauan umum mengenai Penegakan Hukum, Tinjauan umum mengenai 

Minuman Keras/Beralkohol, Tinjauan umum mengenai Aparat Kepolisian, 

Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Peredaran Minuman 

Keras/Beralkohol. 

Dalam Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan 

menjabarkan mengenai penegakan hukum terhadap pengendalian dan 

pengawasan peredaran minuman beralkohol, dan faktor-faktor yang menjadi 

habmabatan dalam penegakan hukum terhadap pengendalian dan pengawasan 

peredaran minuman beralkohol. 

Dalam Bab Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan 

akhir yang diambil dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran yang 

berdasarkan hasil keseluruhan penelitian. 

 


