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BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran 

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen 

mengenai Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman 

Berakohol penting untuk dilaksanakan. Hal ini mengingat, dampak 

dari mengonsumsi minuman berakohol1, yang tidak hanya berefek 

pada kesehatan2 namun juga secara sosial. Orang yang 

mengkonsumsi alcohol secara berlebihan jika tidak terkontrol akan 

merusak tatanan sosial masyarakat, menganggu ketertiban 

keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai 

menjurus tindak pidana kriminal berat.3 Berkaitan dengan hal 
1 Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses
dari  bahan  hasil  pertanian  yang  mengandung  karbohidrat  dengan  cara
fermentasi  dan  destilasi  atau  fermentasi  tanpa  destilasi,  baik  dengan  cara
memberikan  perlakuan  terlebih  dahulu  atau  tidak,  menambahkan  bahan  lain
atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan
ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol (Peraturan
Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol ).
2 Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan anemia, kanker,
penyakit  jantung  dan  pembuluh  darah,  sirosis  hati,  gangguan  daya  ingat,
depresi,  kejang,  tekanan  darah  tinggi,  berbagai  penyakit  infeksi,  kerusakan
syaraf,  dan  pankreatitis. https://www.dokter.id/berita/12-gangguan-kesehatan-
akibat-mengkonsumsi-minuman-beralkohol diakses  pada  tanggal  07  Mei  2017
Pukul : 04.48 Wib.
3 Lihat  saja beberapa kasus tindak pidana di  Sragen yang disebabkan karena
mengkonsumsi alcohol :
(1) beberapa kasus pemerkosaan : antara lain kasus siswi SMP tahun 2015 yang
dilakukan  oleh  lima  orang  pelajar  setelah  mengkonsumsi  miras,
https://joglosemar.co/2015/03/siswi-smp-di-sragen-diperkosa-dan-dicabuli-
bergilir-oleh-rekan-sekolahnya.html tanggal akses 07 Mei 2017 Pukul 05.14 Wib
dan  kasus  pemerkosaaan  gadis  usia  15  tahun  pada  Desember  2016,
http://www.solopos.com/2016/12/15/diduga-dicekoki-alkohol-gadis-sragen-
ditemukan-pingsan-di-sawah-776765 tanggal  akses  07  Mei  2017  Pukul  05.35
Wib. (2) kasus pembunuhan Kardi pada tahun 2012 yang di awalli dengan pesta
miras,   http://www.krjogja.com/web/news/search?
search=Pesta+Miras+Berujung+Maut+www.krjogja.com%2Fweb%2Fnews
%2Fread%2F148926%2Fpage, (3) Kecelakaan lalu lintas pada Januari 2017 yang
menelan  3  korban  jiwa  karena  mengendarai  mobil  dalam  kondisi  mabuk,
http://www.solopos.com/2017/01/15/kecelakaan-sragen-3-orang-tewas-akibat-
avanza-terguling-salah-satunya-polisi-784755  
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tersebut, konstruksi kebijakan mengenai pengendalian minuman 

beralkohol menjadi isu strategis sekaligus tantangan bagi 

pemerintah daerah untuk membangun konstruksi kebijakan yang 

menopang kesejahteraan, ketertiban dan keamanan masyarakat 

Sragen.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah 

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari 

tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di 

tingkat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan 

minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik, yakni

hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, 

misalnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

yang menempatkan minuman alcohol sebagai barang dalam 

pengawasan,  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian yang mengatur mengenai produksi minuman alcohol 

yang harus sesuai dengan standar mutu pangan dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga 

mengatur mengenai perjinan SIUP minuman alcohol yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah.

Untuk peraturan di bawah Undang-Undang telah ada 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 20/M-DAG/PER/ 4/2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/ M-

DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang 

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur 

mengenai minuman beralkohol tradisional). 
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Beberapa regulasi diatas seakan memberikan penegasan 

akan tanggung jawab masalah minuman alcohol yang tidak hanya 

pada pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah. Hal ini 

menjadi dasar yuridis bagi pemerintah daerah untuk menyusun 

regulasi di tingkat local untuk mengatur mengenai pengendalian, 

pengawasan distribusi, pengawasan produksi minuman beralkohol di

tingkat daerah.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan

mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengenai pengendalian dan 

pengawasan peredaran minuman alcohol,  melakukan pengawasan 

produksi dan pengendalian atas distribusi peredaran minuman 

beralkohol. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah melakukan 

pengawasan sekaligus penegakan hukum (law enforcement) secara 

tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif 

mengonsumsi minuman beralkohol.

Selama ini telah banyak inovasi yang dicoba oleh setiap 

daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran 

minuman beralkohol. Beberapa perda tersebut sangat variatif 

kebijakannya. Ada Perda yang secara tegas melarang beredarnya 

minuman beralkohol di wilayahnya, ada juga Perda yang sifatnya 

hanya mengendalikan peredaran minuman beralkohol, dan lain 

sebagainya tergantung situasi dan kondisi wilayah serta karakteristik

masyarakatnya.4

Dalam konteks Kabupaten Sragen, beberapa isu yang terkait

dengan peredaran minuman berakohol antara lain :5

4 Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  melakukan  pelarangan  minuman  beralkohol
antara  lain  Perda  Kota  Tangerang  Nomor  7  Tahun  2005  tentang  Pelarangan,
Pengedaran,  dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol,  Perda  Kabupaten  Indramayu
Nomor  15  Tahun  2005  tentang  Larangan  Minuman  Beralkohol,  Perda  Kota
Banjarmasin  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Larangan  Memproduksi,  Memiliki,
Mengedarkan,  Menjual,  Menyimpan,  Membawa,  Mempromosikan  dan
Mengonsumsi  Minuman  Beralkohol.  Sedangkan  Perda  yang  sifatnya  hanya
mengendalikan,  seperti  Perda  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2012  tentang
Pengawasan  dan  Pengendalian  Peredaran  Minuman  Beralkohol,  Perda  Kota
Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran
Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
5 Hasil  kajian  dalam  Focus  Grupp  Discussion Penyusunan  Naskah  Akademis
Raperda  Kabupaten Sragen tentang  Pengendalian  dan Pengawasan  Peredaran
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1. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin untuk 

menjual minuman berakohol;
2. Penegakan hukum dan sanksi yang masih lemah ;
3. Semakin meningkatnya dampak sosial konsumsi minuman 

beralkohol, seperti gangguan kamtibmas, tindak pidana dan 

kecelakaan ; 
4. Penyalahgunaan minuman beralkohol seperti di kampung 

Projo yang seharusnya untuk supply bahan industri namun di 

konsumsi.
5. Masih adanya budaya masyarakat untuk mengkonsumsi 

minuman beralkohol dalam acara hajatan warga.   

Oleh sebab itu, dalam naskah akademik ini, Perda tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol akan 

mengidealkan 4 (empat) hal pokok yang harus di atur yaitu : (i) 

action focus, yaitu adanya regulasi lokal dan rencana aksi daerah; (ii)

future oriented, yaitu visi kepemimpinan daerah; (iii) fact value 

interdependence, yang meliputi ketersediaan infrastruktur dan 

sumber daya manusia; dan (iv) value duality yaitu kesesuaian antara

rencana pembangunan dengan realisasi. Keempat hal tersebut perlu 

disistematisasi dengan pendekatan tematik lokal untuk 

menghasilkan rumusan Perda tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol yang dapat berperan 

sebagai social control, social engineering dan legal culture 

masyarakat terkait minuman beralkohol di Kabupaten Sragen.  

Untuk mewujudkan sebuah Perda yang ideal maka 

dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan 

Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol Kabupaten 

Sragen, sebagai tahapan yang harus dilakukan dalam proses 

penyusunan suatu produk hukum Perda.

B. Identifikasi Masalah

Esensi  otonomi  adalah  wewenang  mengatur  dan  mengurus

rumah  tangga  pemerintahan  sendiri. Mengatur  maknanya  adalah

Minuman Berakohol dengan stakeholder terkait, masyarakat dan akademi UNS di
Disperindag Kabupaten Sragen pada tanggal 28 April 2017.
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daerah diberikan kewenangan untuk membuat regulasi sesuai dengan

kompetensi  kewenangannya.  Mengurus  artinya  adalah  daerah

melaksanaan urusan-urusan yang telah digariskan dalam peraturan

perundang-undangan.  Urusan  ini  meliputi  urusan pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, di mana terkait

dengan  Minuman  Beralkohol  menjadi  urusan  pemerintahan  pilihan

yang menjadi urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Sebagaimana  digariskan  dalam  Undang-Undang   Nomor  23

Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-undang  Nomor  9 Tahun  2015,  tujuan  penyelenggaraan

otonomi  daerah  adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan

masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan

meningkatkan  daya  saing  daerah.  Sejalan  dengan  itu  maka  sudah

seharusnya  apabila  dalam  melaksanakan urusan  pemerintahan

pilihan yang berkaitan dengan  pengendalian minuman beralkohol di

Kabupaten Sragen juga diorientasikan untuk mencapai tujuan di atas.

Selanjutnya beberapa permasalahan umum di bidang 

pengendalian minuman beralkohol yang perlu direspon oleh 

Pemerintah Kabupaten Sragen di antaranya adalah masalah: 

1. Penetapan  hak  dan  kewajiban  para  pemangku  kepentingan  /

stakeholders dalam pengendalian minuman beralkohol.

2. Kebijakan terkait  perijinan minuman beralkohol  yang mencakup

perijinan pelaku usaha dalam penjualan minuman beralkohol dan

perijinan  pelaku  usaha  untuk  penjual  langsung  minuman

beralkohol. 

3. Kebijakan  yang  terkait  dengan  peredaran  minuman  beralkohol

yang mencakup distribusi,  pengawasan  produksi  dan penjualan

minuman beralkohol.

4. Kebijakan yang terkait dengan hak dan kewajiban pelaku usaha

serta larangan bagi masyarakat.
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5. Kebijakan yang terkait dengan Pelaporan sebagai basis data bagi

stakeholder  untuk  melakukan  pengendalian,  peredaran  dan

pengawasan minuman beralkohol.

6. Kebijakan  yang  terkait  dengan  pembinaan,  pengendalian  dan

pengawasan  terhadap  Peredaran  dan  Penjualan  Minuman

Beralkohol  dengan  membentuk  tim  pengawas  peredaran

minuman beralkohol di tingkat Kabupaten.

7. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengendalian  minuman

beralkohol.

8. Kebijakan  lokal  atau  local  wisdom  dalam  upaya  dalam

pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sragen.

Berdasarkan  latar  masalah  tersebut  di  atas  dalam  penyusunan

Naskah Akademik Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan

Peredaran  Minuman  Beralkohol  Kabupaten  Sragen  ini  dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana  merumuskan  Naskah  Akademik

Rancangan Peraturan  Daerah  tentang  Pengendalian  dan

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Sragen

yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah,  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  sehingga  peraturan

daerah dapat diberlakukan secara efektif.

2. Bagaimana  pokok-pokok  pengaturan  yang  perlu

dirumuskan dalam draft  Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Kabupaten Sragen yang dapat diterima masyarakat.

Harapannya penerbitan dan terbentuknya Perda ini sangat

strategis  sebagai  upaya  untuk:  (1)  memberikan  perlindungan

terhadap  kesehatan  masyarakat  dari  akibat  buruk  mengkonsumsi

minuman beralkohol; (2) menciptakan ketentraman dan ketertiban

dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran

minuman beralkohol; (3) memberikan pedoman dalam pengendalian

dan pengawasan penjualan minuman beralkohol ; (4) memberikan

kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga

dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi,
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dikendalikan  dan  dikualifikasikan  pada  tempat  yang  telah

ditentukan;  dan  (4)  menciptakan  sinergitas  antar  SKPD  dalam

melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman

beralkohol di daerah.

C. Maksud, Tujuan, Target dan Kegunaan 

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  dan

menginventarisasi  beberapa  permasalahan  yang  perlu  diatur

berhubungan dengan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran

Minuman Beralkohol di Kabupaten Sragen.  

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan  Penyusunan Naskah

Akademis  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  tentang

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

a. Untuk  mengkaji  kelayakan  secara  akademik  atas  Raperda

tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman

Beralkohol di Kabupaten Sragen.

b. Untuk  mengetahui  pokok-pokok  pengaturan  yang  perlu

dirumuskan  dalam  Raperda  tentang  Pengendalian  dan

Pengawasan  Peredaran  Minuman  Beralkohol  di  Kabupaten

Sragen yang  dapat  diterima  masyarakat  serta  dapat

diberlakukan secara efektif dan efisien.

c. Untuk  menyiapkan  rumusan  konsep  Rancangan  Peraturan

Daerah  (Raperda)  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan

Peredaran  Minuman Beralkohol  di  Kabupaten Sragen yang

komprehensif  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara

filosofis, yuridis dan sosiologis,  sehingga peraturan daerah

yang  akan  diberlakukan  dapat  efektif  dan  efisien  serta

dapat diterima masyarakat.

d. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan

dalam  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  tentang

Pengendalian  dan  Pengawasan  Peredaran  Minuman
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Beralkohol  di  Kabupaten  Sragen  yang aspiratif  dan

partisipatif.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

a. Tersusunnya  Naskah  Akademik  Rancangan  Peraturan  Daerah

tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman

Beralkohol di Kabupaten Sragen;

b. Rencana  tindak  lanjut  untuk  mengawal  proses  legislasi

Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Pengendalian  dan

Pengawasan  Peredaran  Minuman  Beralkohol  di  Kabupaten

Sragen yang disiapkan.

4. Kegunaan

Sedangkan  kegunaan  dari  kegiatan  Penyusunan  Naskah

Akademis  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  tentang

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

di  Kabupaten  Sragen  adalah  sebagai  dokumen  resmi  yang

menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

di Kabupaten Sragen.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah

pendekatan  yuridis   empiris  dan  yuridis  normatif.  Yuridis

empiris  dimaksudkan  untuk  melihat  permasalahan  terkait

sistem kesehatan daerah di lapangan.  Sedangkan pendekatan

yuridis  normatif  yaitu  pengkajian  studi  dokumen  terhadap

peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  kebijakan-

kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang

berhubungan  dengan  penyelenggaraan  kesehatandan  laporan

hasil  dari berbagai pertemuan,  Focus Group Discussion (FGD),

public hearing dan sebagainya. 

2. Jenis dan Sumber Data
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Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data:

a. Data Primer

Sumber  data  primer  ini  berupa  hasil  pengamatan

(observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder 

Sumber  data  sekunder  ini  meliputi  bahan  hukum  primer,

sekunder  dan  tertier,  yang  meliputi:  Undang-undang,

Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  perundang-undangan

lain  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  di  bidang

penyelenggaraan  kesehatan  serta  dokumen  lain  yang

menunjang. 

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara

mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak terkait (Dinas

Perindustrian  dan  Perdagangan  dan  Bagian  Hukum  Kabupaten

Sragen),  penyebaran  kuesioner,  survey  lapangan,  dan  serta

diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas

melalui Focus Group Discussion (FGD).

Sedang untuk memperoleh data dari  bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan

dengan  cara studi  dokumen  atau  studi  pustaka  yang  meliputi

usaha-usaha  pengumpulan  data  dengan  cara  mengunjungi

perpustakaan-perpustakaan,  membaca,  mengkaji  dan

mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan

pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis  data dilakukan secara induktif, semua data yang

ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-

teori yang berlaku. 
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK

EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian dan Azas-azas Umum Pemerintahan Daerah

Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  terbagi

dalam  bagian-bagian  pemerintahan  daerah,  baik  provinsi,  Kota

maupun  kota.  Pemerintahan  daerah  ini  mengatur  dan  mengurus

sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas

pembantuan.  Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A
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dan 18B UUD 1945. Selengkapnya  bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah

sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi atas daerah-daerah
provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  Kabupaten  dan
Kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang. 

(2) Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  Kabupaten,  dan  kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  Kabupaten,  dan  kota
memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur,  Bupati,  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala
pemerintah daerah provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.

(5) Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,
kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang-Undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan. 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah
diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

(1) Hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan
pemerintahan  daerah  provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota,  atau
antara provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-
Undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman
daerah. 

(2) Hubungan keuangan,  pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang. 

Pasal 18B

(1) Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan
pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2) Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan
masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya
sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan
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masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.

 Dasar  mengenai  pemerintahan  daerah  tersebut,  memuat

pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang

akan diatur dengan undang-undang;

b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar

permusyawaratan  dalam sistem pemerintahan  negara  serta

hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.6

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  beberapa  kali

diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015,

terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai

sebagai  pedoman  dalam  pembentukan  dan  penyelenggaraan

daerah otonom yaitu :

a. Penyelenggaraan  aspek  demokrasi,  keadilan,  pemerataan

serta potensi dan keanekaragaman Daerah;

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas,

nyata dan bertanggung jawab;

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan

pada  Daerah  Kota  dan  Daerah  Kota,  sedangkan  Daerah

Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi

negara  terjamin  hubungan  yang  serasi  antara  Pusat  dan

Daerah serta antar Daerah;

e. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih  meningkatkan

kemandirian Daerah Otonom.

6 Bagir Manan. 2002.  Pemerintahan Daerah Bagian I,  Penataran Administrative
and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta. Hal 2-3
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Menurut  ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  23

Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah

beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  9

Tahun 2015, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan

di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas

pembantuan.  Asas-asas  Desentralisasi  adalah  penyerahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom

dalam  rangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Asas

Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah

kepada  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  dan/atau  perangkat

pusat  di  daerah,  sedangkan  asas  Tugas  Pembantuan  adalah

penugasan  dari  pemerintah  kepada  daerah  dan  desa,  dan  dari

daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai

dengan  pembiayaan,  saran  dan  prasarana  serta  sumber  daya

manusia  dengan  kewajiban  melaporkan  pelaksanaannya  dan

mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya,  berdasarkan  Penjelasan  Undang-Undang

Nomor  23  Tahun  2014  terdapat  beberapa  prinsip  pemberian

otonomi  daerah  yang  dipakai  sebagai  pedoman  dalam

pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

a. Penyelenggaraan  aspek  demokrasi,  keadilan,  pemerataan

serta potensi dan keanekaragaman Daerah;

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas,

nyata dan bertanggung jawab;

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan

pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah

Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi

negara  terjamin  hubungan  yang  serasi  antara  Pusat  dan

Daerah serta antar Daerah;

e. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih  meningkatkan

kemandirian Daerah Otonom.
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2. Pengaturan  Minuman  Beralkohol  Dalam  Peraturan

Perundang-Undangan.

Pengaturan  mengenai  minuman beralkohol  saat  ini  telah

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari

tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di

tingkat  Undang-undang  atau  Peraturan  Pemerintah,  pengaturan

minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik dan

tidak mendelegasikan pengaturan minuman beralkohol diatur lebih

lanjut dengan undang-undang, yakni hanya dikategorikan sebagai

“minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang

Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Pasal  111  dan  112),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 86,

89, 90, 91, 97, 99, dan 104), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. 

Untuk  peraturan  di  bawah  Undang-Undang  telah  ada

Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  74  Tahun  2013  tentang

Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol,  Peraturan

Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/  4/2014  tentang

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan

Penjualan  Minuman  Beralkohol,  sebagaimana  telah  diubah

beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan

Nomor  6/  M-DAG/PER/1/2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas

tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  terhadap  Pengadaan,

Peredaran  dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol,  serta  Peraturan

Menteri  Perindustrian  Nomor  71/MIND/  PER/7/2012  tentang

Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang

di  dalamnya  juga  mengatur  mengenai  minuman  beralkohol

tradisional).

Pengaturan spesifik mengenai minuman beralkohol diatur

dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2013  tentang

Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol.  Peraturan

Presiden ini diterbitkan menyusul Putusan Mahkamah Agung Nomor

42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan
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Presiden  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengawasan  dan

Pengendalian  Minuman  Beralkohol  sebagai  tidak  sah,  dan  tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Dalam  Perpres  ini  Minuman  Beralkohol  dikelompokkan

dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 

a. Minuman  Beralkohol  Golongan  A  adalah  minuman  yang

mengandung etil alkohol atau etanil (C2H5OH) dengan kadar

sampai dengan 5%; 
b. Minuman  Beralkohol  golongan  B  adalah  minuman  yang

mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari

5% - 20%; dan 
c. Minuman  Beralkohol  golongan  C  yaitu  minuman  yang

mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari

20% - 55%.

Menurut Pepres ini, Minuman Beralkohol yang berasal dari

produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha

yang telah memiliki izin usaha industry dari Menteri Perindustrian.

Adapun Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat

diimpor  dari  pelaku usaha yang memiliki  izin  impor  dari  Menteri

Perdagangan.  Peredararan  Minuman  Beralkohol  itu  hanya  dapat

dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat

dan Makanan (BPOM).

“Minuman  Beralkohol  hanya  dapat  diperdagangkan  oleh

pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman

Beralkohol  dari  Menteri  Perdagangan,”  bunyi  Pasal  4  Ayat  (4)

Perpres ini. 

Ditegaskan  dalam Perpres  ini,  Minuman Beralkohol  yang

berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi

standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian,

serta standar  keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh

Kepala BPOM.

Pasal  7  Perpres  ini  menegaskan,  Minuman  Beralkohol

golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:
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a. Hotel,  bar,  dan restoran  yang memenuhi  persyaratan

sesuai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang

kepariwisataan;

b. Toko bebas bea; dan

c. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota

dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Penjualan  dan/atau  peredaran  Minuman  Beralkohol  di

tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur

untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud huruf

c  tidak  berdekatan  dengan  tempat  peribadatan,  lembaga

pendidikan dan rumah sakit,” bunyi Pasal 7 Ayat (2).

Diluar  tempat-tempat  tersebut,  Minuman  Beralkohol

golongan  A  juga  dapat  dijual  di  toko  pengecer  dalam  bentuk

kemasan.  Perpres  ini  juga  memberikan  wewenang  kepada

Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta

menetapkan  pembatasan  peredaran  Minuman  Beralkohol  dengan

mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya local.

Melalui  Perpres  ini,  Presiden  memerintahkan

Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta

melakukan  pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  produksi,

peredaran  dan  penjualan  Minuman  Beralkohol  Tradisional  untuk

kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja

masing-masing  Adapun  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai

pengendalian  dan  pengawasan  Minuman  Beralkohol  akan  diatur

oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-

masing.

3. Kewenangan Daerah dalam Perdagangan dan Pengendalian

Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

telah mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi

urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan

Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan
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absolut  dan  ada  urusan  pemerintahan  konkuren.  Kemudian

berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan

bahwa  urusan  pemerintahan  konkuren  terdiri  atas  Urusan

Pemerintahan Wajib  dan Urusan  Pemerintahan Pilihan yang dibagi

antara  Pemerintah  Pusat,  Daerah  provinsi,  dan  Daerah

kabupaten/kota.

Pengendalian  dan  pengawasan  perdagangan minuman

beralkohol  telah  menjadi kewenangan  daerah  sesuai  dengan

prinsip otonomi dalam bentuk local self government. Pengendalian

peredaran minuman beralkohol di daerah menjadi otoritas penuh

dari pemerintah  daerah  untuk  menjalankannya  hal ini  sesuai

dengan  prinsip  otonomi  daerah dimana  daerah  telah  memiliki

kewenangan termasuk  pengendalian  peredaran  minuman

beralkohol. Hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi, antara lain :

pertama,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan Daerah.  Pengendalian peredaran dan perdagangan

minuman  beralkohol  oleh  pemerintah  daerah  merupakan  suatu

bentuk  desentralisasi  kewenangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam

pembagian  sub  urusan  perdagangan  antara  pemerintah  pusat,

provinsi dan kab/kota sebagai berikut :
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Gambar : Pembagian Sub Urusan Perdagangan antara Pemerintah Pusat,

Provinsi, Kab/Kota
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Gambar : Pembagian Sub Urusan Perindustrian antara Pemerintah Pusat,

Provinsi, Kab/Kota

Berdasarkan  gambar  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa

Pemerintah  Daerah,  memiliki  kewenangan  dalam  pengendalian

peredaran minuman beralkohol melalui Penerbitan surat izin usaha

perdagangan  minuman  beralkohol  golongan  B  dan  C  untuk

pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
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Kedua,  kewenangan  pemerintah  daerah  yang  terkait

dengan  pengendalian  dan  peredaran  minuman  beralkohol  dapat

dilihat  dalam  Peraturan  Presiden  No.  74  Tahun  2013  tentang

Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sebagaimana

di diuraikan dalam gambar sebagai berikut :

Berdasarkan Pepres No. 74 Tahun 2013, maka kewenangan

Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian dan pengawasan

minuman beralkohol antara lain :

1. Menentukan  dan  menetapakn  tempat  yang  diperbolehkan

untuk penjualan langsung minuman beralkohol ;
2. Menetapkan  pembatasan  peredaran  minuman  beralkohol  di

wilayah daerah Kabupaten/Kota. 

4. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol, Penggolongan

dan Dampaknya.

Perlu dipahami bahwa minuman beralkohol dengan alkohol

adalah  dua  hal  yang  berbeda,  sehingga  terkesan  yang

dilarang/dikendalikan  penggunaan  adalah  alkohol.  Padahal  tidak

ada  orang  yang  akan  sanggup  meminum  alkohol  dalam  bentuk

murni, karena akan menyebabkan kematian.
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Alkohol merupakan komponen kimia yang terbesar setelah

air yang terdapat pada minuman keras, akan tetapi alkohol bukan

satu-satunya  senyawa  kimia  yang  dapat  menyebabkan  mabuk,

karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman

keras  yang  juga  bersifat  memabukkan,  jika  diminum  pada

konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat

narcosis  (memabukkan),  demikian  juga komponen-komponen lain

yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, beberapa ester,

dan  lain-lain.7 Disebabkan  karena  minuman  beralkohol  berstatus

minuman  memabukkan  dan  berimplikasi  pada  gangguan

kesehatan,  jiwa  dan  mental,  maka  penggunaannya  perlu

dikendalikan.Namun persoalan  minuman  beralkohol  dan  senyawa

alkohol  itu  sendiri  perlu  diletakkan  secara  berbeda,  mengingat

alkohol memiliki banyak manfaat.

Dari  fakta  tersebut  masih  terjadi  perdebatan,  apakah

alkohol  dilarang  atau  tidak  penggunaannya?Permasalahannya

kemudian  adalah  bagaimana  jika  status  etanol  berdiri  sendiri?

Jawabannya, kembali ke hukum asal bahwa segala sesuatu itu halal,

termasuk  juga  etanol  ketika  ia  berdiri  sendiri.  Masalahnya  akan

berbeda ketika etanol tadi bercampur dan menyatu dengan miras.

Ketika itu etanol juga bercampur dengan zat asetanilda, propanol,

butanol, dan metanol yang kebanyakan bersifat toksik (racun).Pada

saat  ini,  campurannya  dihukumi  haram  karena  sifatnya

memabukkan, termasuk pula etanol di dalamnya.Asal etanol adalah

toksik  (beracun)  dan  tidak  bisa  dikonsumsi.  Sehingga jika  etanol

hanya bercampur dengan air, lalu dikonsumsi, maka cuma ada dua

kemungkinan bila dikonsumsi, yaitu sakit perut atau mati.

Berdasarkan  fakta  inilah,  kemudian  Komisi  Fatwa  MUI

menetapkan batas maksimal kandungan alkohol (sebagai senyawa

7 Sebenarnya  kurang  tepat  jika  alkohol  disebut  sebagai  bahan  dasar  dalam
pembuatan minuman keras.Mislanya bahan dasar roti  adalah gandum,  karena
roti  dari  tepung  terigu  dan  tepung  terigu  dari  gandum.Tetapi  miras  bukan
berbahan dasar alkohol tapi karbohidrat yang difermentasi menjadi alkohol.Jadi
alkohol  terbentuk  di  dalam  miras  bukan  memakai  alkohol  untuk  membuat
minuman keras.
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tunggal,  ethanol),  yang digunakan sebagai  pelarut  dalam produk

pangan,  yaitu  1  (satu)  persen.Bagi  konsumen  Muslim,  minuman

yang  merupakan  hasil  permentasi  yang  menghasilkan  minuman

beralkohol adalah haram untuk dikonsumsi.

Kandungan  alkohol  minuman  berkisar  dari  4-6%

(volume/volume)untuk  bir,  10  15%  untuk  anggur,  dan  40%  dan

lebih  tinggi  untuk  spiritushasil  destilasi.  Proof  (kekuatan  alkohol)

minuman mengandung alcohol adalah dua kali  persen alkoholnya

(sebagai contoh: alkohol 40% adalah 80 proof).8 Di Amerika Serikat,

sekitar  75%  dari  populasi  dewasa  mengkonsumsi  minuman

beralkohol secara teratur. Mayoritas dari populasi peminum ini bisa

menikmati  efek  memuaskan  yang  diberikan  alkohol  tanpa

menjadikannya sebagai  resiko  terhadap  kesehatan.  Bahkan fakta

baru  menunjukkan  bahwa  konsumsi  etanol  secukupnya  dapat

melindungi beberapa organ terhadap penyakit kardiovaskuler. Akan

tetapi,  sekitar  10% dari  populasi  umum di  Amerika  Serikat  tidak

mampu  membatasi  konsumsi  etanol  mereka,  suatu  kondisi  yang

dikenal  penyalahgunaan  alkohol.  Individu-individu  yang  terus

menerus  meminum  alkohol  tanpa  memperdulikan  adanya

konsekuensi  yang  merugikan  secara  medis  dan  sosial  yang

berkaitanlangsung  dengan  konsumsi  alkohol  merekatersebut

menderita alkoholisme, suatu gangguan kompleks yang tampaknya

ditentukan oleh faktor  genetik dan lingkungan.9 Alkoholisme sulit

untuk  menentukan  jumlah  alkohol  yang  dikonsumsi  tetapi  dapat

diketahui  jika  kebiasaan  tersebut  dalam  beberapa  cara

mempengaruhi  kehidupan  seseorang  secara  bertolakbelakang.

Alkoholisme menyebabkan gangguan fungsi  sosial  dan pekerjaan,

meningkatkan toleransi terhadap efek alkohol dan ketergantungan

fisiologik.

1) Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis)

8 Fleming,  et al.  Message Therapy Among Primary Care Patients Using Opioid
Therapy For LBP BMC Complementary and Alternative Medicine, 2007
9 Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), Farmakologi Dasar dan
Klinik (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)
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Dampak  minuman  beralkohol  antara  lain  akan

menimbulkan  kerusakan  hati,  jantung,  pangkreas  dan

peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme

tubuh,  membuat  penis  menjadi  cacat,  impoten  serta

gangguan seks lainnya.

2) Dampak Psikologis
Dapat  merusak  secara  permanen  jaringan  otak

sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan

penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.
3) Dampak  Sosial  (Gangguan  Kamtibmas,  Keresahan

Masyarakat dan Beban Negara)
a. Orang  mabuk  karena  alkohol  itu  jika  tidak  terkontrol

ternyata  banyak  yang  menyebabkan  masalah  sosial

dan kamtibmas. Orang mabuk cenderungnya memiliki

emosi yang tidak terkontrol. Perasaan pemabuk mudah

tersinggung,  kita  sering  mendengar  dan  melihatnya

pada  konser-konser  musik  di  saat  mereka  mabuk,

tersenggol  sedikit  saja  bisa  memicu  keributan.  Di

bawah  pengaruh  alkohol,  orang  cenderung  menjadi

berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Beberapa

kekerasan masal terjadi karena sebelum mereka ricuh,

rusuh  atau  melakukan  aksi  brutal,  mereka  meneguk

minuman beralkohol.
b. Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap

lingkungan terdekat  dan  sekitar,  bakhan untuk  dapat

memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak

terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang

melanggar  norma-norma  dan  sikap  moral  yang  lebih

parah  lagi  akan  dapat  menimbulkan  tindakan  pidana

atau kriminal.
c. Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program

pencegahan, penegeakan hukum dan perawatan serta

pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol)
d. Menimbulkan  gangguan  terhadap  ketertiban,

ketentraman, dan keamanan masyarakat.
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e. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta

membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.
f. Berkaitan  dengan  peningkatan  tindak  kejahatan

termasuk kerusuhan,separatisme dan terorisme.

5. Pengaturan Minuman Beralkohol di Beberapa Daerah.

a. Minuman Beralkohol di Beberapa Daerah

Di  Provinsi  Sumatera  Utara  terdapat  9  (sembilan)

produsen  minuman  beralkohol.  Menurut  PHRI  Sumut,  usaha

penjualan  minuman  beralkohol  tidak  terlalu  berpengaruh  bagi

hotel  dan  restoran  karena  persentase  penjualan  minuman

beralkohol  di  hotel  dan  restoran  sangatlah  kecil  dan  tidak

berpengaruh terhadap perkembangan usaha.10

Adapun  minuman  beralkohol  tradisional  di  Sumatera

Utara  dikenal  dengan  nama  tuak.  Tuak  merupakan  hasil

fermentasi  dari  pohon  aren  yang  kemudian  dicampur  dengan

kayu  lura.Di  Medan,  masyarakat  bebas  memproduksi  dan

mengkomsumsi tuak dalam jumlah yang tak terbatas, dan dalam

kawasan manapun, termasuk kadar alkoholnya.

Sedangkan  di  Bali,  keberadaan  minuman  beralkohol

sudah  menjadi  bagian  penting  dari  pariwisata  Bali.  Penjualan

food  and  beverages  di  Bali  mencapai  7  Triliun  Rupiah  per

tahunnya dan 30% berasal dari penjualan minuman beralkohol.

Produk  minuman  beralkohol  yang  dijual  merupakan  produksi

lokal (antara lain wine Bali,  arak Bali, brem Bali) dan produksi

impor. Di Provinsi Bali terdapat 21 produsen, 2 importir, dan 10

distributor minuman beralkohol.

Adapun di  Sulawesi  Utara,  pada umumnya masyarakat

kota Manado lebih suka tidak ada minuman beralkohol karena

mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dan  tidak

ada kebiasaan atau tidak ada acara adat untuk minum-minuman

10 Lebih berpengaruh adalah sarana hiburan sebagai fasilitas hotel.
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beralkohol.  Di  Sulawesi  Utara  terdapat  11  perusahaan  yang

memproduksi minuman beralkohol.

“Cap tikus” yang populer di  Sulawesi  Utara merupakan

istilah dari bahan dasar minuman beralkohol yang terbuat dari

nira yang mempunyai kadar alkohol dari 30 sampai dengan 80

prosen.  Alkohol  cap  tikus  ini  digunakan  sebagai  bahan  dasar

pembuatan minuman beralkohol dari berbagai merek yang ada

di  Sulawesi  Utara.  Bahan  baku  alcohol  cap  tikus  tidak  dalam

bentuk kemasan melainkan dimasukan dalam drum/gallon yang

diperkirakan isinya sampai 80 liter dan tidak ada label maupun

merek dagang, artinya langsung dikirim dari petani. Petani “cap

tikus”,  jumlahnya  ribuan.  Cap  tikus  yang  berasal  dari  petani

dijual  kepada  pengepul  lalu  para  pengepul  menjual  kepada

pabrikan.  Namun  ada  juga  petani  yang  menjual  langsung  ke

produsen.  Dari  cap  tikus  ini,  produsen  minuman  beralkohol

tradisional/lokal mengolahnya menjadi minuman beralkohol lokal

yang sudah dikemas dan diberi  pita  cukai  lalu  di  jual  melalui

distributor.  Contoh  prosesnya:  Perusahaan  PD  Champion

membeli bahan baku cap tikus untuk kemudian diolah menjadi

produk PD Champion.

b. Pengaturan  dan  Larangan  Minuman  Beralkohol  di

Beberapa Daerah

Bentuk pengaturan dan larangan minuman beralkohol di

ketiga  provinsi  yaitu  pengenaan  pita  cukai  pada  minuman

beralkohol.  Selain  itu,  terdapat  bentuk  pengaturan  secara

khusus seperti  di  Bali,  bentuk pengaturan terhadap peredaran

minuman beralkohol dilakukan melalui pencantuman label edar.

Label edar diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi BaliNomor 5

Tahun  2012  tentang  Pengendalian  Peredaran  Minuman

Beralkohol di Provinsi Bali, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor  5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran

Minuman Beralkohol Di Provinsi Bali. Berdasarkan Pasal 1 angka
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12  Perda  Nomor  5  Tahun  2012,  Label  Edar  adalah  tanda

pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol

atau kemasan minuman beralkohol.

Jumlah penerbitan label  edar tiap tahunnya merupakan

kewenangan  Provinsi  Bali  dan  tidak  disesuaikan  dengan

kebutuhan,  namun  lebih  didasarkan  pada  kebijakan  Pemda

Provinsi  Bali  terhadap jumlah minuman beralkohol  yang boleh

beredar/dijual  di  Bali.  Pengajuan  label  edar  dilakukan  oleh

asosiasi  dengan  pemenuhan  syarat-syarat  sesuai  peraturan

yang berlaku, dan tanpa dikenakan biaya atau retribusi.

Dalam Peraturan Gubernur  Bali  Nomor 68 Tahun 2012,

disebutkan  bahwa  pencetakan  label  edar  sebagai  tanda

pengendalian  minuman  beralkohol  dilaksanakan  oleh  Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi  Bali.  Disain label  edar

berbentuk segi empat dengan karakteristik sebagai berikut:

1) untuk Golongan A, berwarna merah dan bertuliskan Gol A;
2) untuk Golongan B, berwarna kuningdan bertuliskan Gol B;
3) untuk Golongan C, berwarna hijau dan bertuliskan Gol C;

dan
4) untuk Minuman Tradisional Beralkohol, berwarna putihdan

bertuliskan Gol Tradisional.

Pengunaan label edar golongan A, golongan B, golongan

C, dan golongan tradisional tersebut dilaksanakan dengan cara

menempelkan label  edar  pada setiap kemasan dan/atau  botol

minuman beralkohol.

Adapun  bentuk  pengendalian  peredaran  minuman

beralkohol di Sulawesi Utara antara lain dengan pembatasan jam

peredaran  dan  penjualan  minuman  beralkohol.  Peredaran  dan

penjualan  minuman beralkohol  dibatasi  hanya sampai  dengan

jam 20.00 WIT. Hal tersebut diatur dalam perda/pergub.

Adapun  bentuk  pengawasan  terkait  dengan  jaminan

terkait  mutu  dan  keamana  produk  minuman  beralkohol  yang
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dilakukan oleh Balai Besar POM di ketiga daerah pada umumnya,

sebagai berikut: 

1) Pre  market  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum

minuman  beralkohol  beredar  di  lapangan.  Pengawasan

dilakukan dengan cara mengaudit di pabrik tentang CPPB

(Cara  Produksi  Pangan  yang  Baik).  Pada  tahap  ini,  BB

POM memberikan penyuluhan maupun memeriksa agar

barang yang diproduksi sesuai dengan kemanan pangan

dan terjaga kebersihannya. 
2) Post  market  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  setelah

minuman beralkohol beredar di lapangan. Pengawasan ini

juga  dilakukan  dengan  cara  mengambil  sampel  untuk

pengujian mutu dan keamanan produk serta memeriksa

kebenaran label/etiket dan iklan. Pada tahap ini, BB POM

melakukan  uji  sampling  dengan  membeli  dan  menguji

produk  yang  beredar  di  masyarakat  agar  diketahui

apakah produk tersebut sesuai dengan keterangan yang

ada  di  label  dan  apakah  aman  yntuk  dikonsumsi  oleh

masyarakat. 
3) Pengawasan terhadap masa berlaku nomor registrasi (izin

edar). Produk minuman beralkohol yang diedarkan harus

memiliki izin edar/registrasi edar berupa tanda MD untuk

produk minuman beralkohol  dalam negeri,  atau berupa

tanda ML untuk produk minuman beralkohol impor.

C . Bentuk Koordinasi dan Pengawasan antar Instansi

Sebagaimana  diketahui  pengendalian  dan  pengawasan

terhadap  proses/tahap  produksi,  peredaran  dan  penjualan

minuman  beralkohol  melibatkan  banyak  instansi  atau

stakeholder, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Dinas  Bea  Cukai,  BPOM/BB  POM,  Kepolisian  bahkan

hingga  masyarakat  dapat  turut  berperan  serta  dalam

pengendalian  dan  pengawasan  minuman  beralkohol.  Setiap

instansi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
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undangan  memiliki  kewenangannya  masing-masing.  Sebagai

salah  satu  contoh  misalnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan POM/BB/POM.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan

perdagangan  antara  lain  dilakukan  dengan  cara  setiap  tahun

minimal  dua  kali  bersama  Pimpinan  Kepala  Daerah  (Walikota

dan/atau  beberapa  anggota  DPRD)  meninjau  pabrik  atau

perusahaan  minuman  beralkohol.  Selain  itu  juga  dilakukan

pembatasan  terhadap  tempat-tempat  yang  boleh  menjual

minuman  beralkohol.  Ada  yang  menarik  dari  salah  satu  cara

yang  dilakukan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  di  Kota

Menado dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman

beralkohol  yaitu  bahan  baku  pembuatan  minuman  beralkohol

seperti  saguer  diarahkan  untuk  membuat  jenis  produk  lain

misalnya  saguer  dijadikan  bahan  pokok  untuk  membuat  gula

aren  atau  dijadikan  sebagai  bahan  pokok  pembuatan  alkohol

teknis,  sehingga petani  tidak menjual  saguer tersebut  kepada

produsen  minuman  beralkohol,  dengan  begitu  pembuatan

minuman beralkohol bekurang tetapi tidak merugikan petani.

Sedangkan dari  Badan POM/BB POM, wewenang dalam

melakukan pengawasan dan pengendalian yang terkait dengan

industri/produk minuman beralkohol dilakukan dengan cara:

1) pengawasan  cara  produksi  apakah  sesuai  dengan  Cara

Produksi Pangan Yang Baik (CPPB);
2) pengawasan mutu dan persyaratan label;
3) menghitung  jumlah  produksi  per-batch  apakah  sesuai

dengan  cukai  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian

Keuangan (Bea Cukai);
4) pengawasan  langsung  terhadap  produksi,  apakah  kadar

alkohol sesuai dengan golongannya; dan
5) melakukan sampling dan pengujian mutu di laboratorium

terhadap  kandungan  ethyl  alcohol  (etanol)  dan  methyl

alkohol (metanol).

B. Kajian Terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma
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Tentang  berlakunya  perundang-undangan  atau  undang-undang

dalam  arti  materiel,  dikenal  adanya  beberapa  asas.  Azas-azas  itu

dimaksudkan,  agar  perundang-undangan  mempunyai  akibat  yang

positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya,

walaupun  untuk  hal  itu  masih  diperlukan  suatu  penelitian  yang

mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut :

a. Azas pertama : undang-undang tidak berlaku surut.

b. Azas  kedua  :  undang-undang,  dibuat  penguasa  yang,  lebih

tinggi,  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  pula.  Hal  ini

mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:

1) Peraturan  yang  lebih  tinggi  tidak  dapat  diubah  atau

dihapuskan  oleh  peraturan  yang  lebih  rendah,  akan  tetapi

proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan

tertentu yang lebih tinggi  (misalnya UU) tidak mungkin diatur

oleh  peraturan  yang  lebih  rendah  (misalnya  Perda),  akan

tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

3) Isi  peraturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan

dengan  isi  peraturan  yang  lebih  tinggi/atas.  Keadaan

sebaliknya adalah  mungkin  dan  kalau  hal  itu  terjadi,  maka

peraturan rendahan itu menjadi batal.

4) Peraturan  yang  lebih  rendah  dapat  merupakan  peraturan

pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.

c. Azas  ketiga  : menyatakan  bahwa  undang-undang  yang

bersifat  khusus  menyampingkan  undang-undang  yang  bersifat

umum,  jika  pembuatannya  sama.  Maksudnya  adalah  terhadap

peristiwa  khusus  wajib  diperlakukan  undang-undang  yang

menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat

pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang

lebih luas atau lebih umum.

d. Azas keempat : undang-undang yang baru mengesampingkan

yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang
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lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku

lagi  jika  undang-undang  baru  (yang  berlaku  belakangan)  yang

mengatur  pula  hal  tertentu  akan  tetapi  makna  dan  tujuannya

berlainan  atau  berlawanan  dengan  undang-undang  yang  lama

tersebut.

e. Azas kelima : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat

diganggu gugat.

f. Azas  keenam  : undang-undang   sebagai  sarana  untuk

semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material

bagi  masyarakat  maupun  mencapai  pribadi,  dilakukan  melalui

pembaharuan dan pelestarian.

Agar  supaya  pembentukan  undang-undang  tidak  sewenang-

wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

a. Keterbukaan  yakni  bahwa  sidang-sidang  pembentukan  undang-

undang  serta  sikap  tindakan  pihak  eksekutif  dalam penyusunan

perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga

masyarakat yang berminat.

b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul

tertulis  kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.

1)Penguasa  mengundang  mereka  yang  berminat  untuk

menghadiri  suatu  pembicaraan  penting  yang  menyangkut

suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.

2)Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi  tertentu

untuk  memberikan  usul-usul  tentang  rancangan  undang-

undang tertentu pula.

3)Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

4)Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-

tokoh dan ahli-ahli terkemuka.11

Secara  logis  tidak  mungkin  peraturan-peraturan  akan  dapat

mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi

dalam  masyarakat  untuk  mengurangi  kelemahan-kelemahan

11 Soekanto,  Soerjono.,  1982.  Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum,  Rajawali,
Jakarta.Hal 8
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tersebut,  maka  dapatlah  ditempuh  cara-cara  sebagaimana

dikemukakan  di  atas.  Namun  demikian  harus  tetap  diakui  bahwa

pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang.

Erat  hubungannya  dengan  azas-azas  perundang-undangan

adalah  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan,  sebagaimana

diatur  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Rebublik

Indonesia  Nomor  III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata

Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  jenis  dan

hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;

2) Ketatapan MPR RI;

3) Undang-Undang  /  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-

undang;

4) Peraturan Pemerintah; 

5) Peraturan Presiden; dan

6) Peraturan Daerah.

Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penyusunan  peraturan

perundang-undangan  adalah  mengenai  daya  laku  dan  daya  guna

serta  keabsahan  organ  pembentuknya.  Apabila  dibentuk  oleh

lembaga  yang  berwenang  dan  sesuai  dengan  norma  hukum yang

berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat

ditaati masyarakat.

Dalam  norma  hukum  dikenal  adanya  norma  fundamental

negara  (Staats  fundamental  norm) sebagai  norma  tertinggi  dalam

sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat; aturan dasar adalah

aturan  bersifat  pokok,  umum,  dan  garis  besar  dan  masih  bersifat

tunggal, undang-undang formal serta aturan pelaksana atau otonom.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor  12  Tahun  2011,  disebutkan  bahwa  dalam  membentuk

peraturan tersebut harus berdasar pada asas pembentukan meliputi

kejelasan  tujuan,  kelembagaan  pembentuk  yang  tepat,  kesesuaian
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antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan

dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. 

Materi  muatan  Peraturan  Perundang-undangan  juga  harus

mencerminkan asas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 UU No

12 tahun 2011 yaitu : 

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan; 

e. kenusantaraan; 

f. bhinneka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Harmonisasi  asas-asas  di  dalam  undang-undang  penting

dilakukan  dalam  merumuskan  ketentuan  asas  dalam  peraturan

daerah. 

Selain itu, Lon L. Fuller12 berpendapat bahwa untuk mengenal

hukum sebagai sistem, maka harus mencermati apakah ia memenuhi

delapan (8) asas atau principles of legality berikut.

a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia

tidak  boleh  mengandung  sekedar  keputusan-keputusan  yang

bersifat ad hoc.

b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.

d. Peraturan-peraturan  disusun  dalam  rumusan  yang  bisa

dimengerti.

e. Suatu  sistem  tidak  boleh  mengandung  peraturan  yang

bertentangan satu sama lain.

12 Esmi Warasih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis”, Semarang: PT. 
Suryandaru Utama. Hal 31
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f. Peraturan-peraturan  tidak  boleh  mengandung  tuntutan  yang

melebihi apa yang dapat dilakukan.

g. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.

h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan

pelaksanaannya sehari-hari.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan

Diatur  dalam Peraturan  Daerah  terhadap Aspek  Kehidupan

Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan

Daerah

Berdasarkan  Konstitusi  Indonesia atau  UUD 1945 Pasal  29

ayat (1) menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha

Esa.  Artinya  kehidupan  masyarakat  di  dalamnya  terbentuk  dalam

bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama,

akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman keras (miras)

yang  setiap  saat  dapat  mengancam  jiwa  manusia.  Ajaran  setiap

agama  pasti  sepakat  bahwa  keberadaan  minuman  keras  dapat

mengancam  jiwa  manusia  baik  secara  langsung  maupun  tidak

langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang

belum dapat membuat payung hukum tentang undang-undang anti-

miras/alkohol. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kepentingan politik

yang ada di dalamnya. 
Perlu  disadari  bahwa  adanya  tuntutan  masyarakat  untuk

membuat  peraturan  hukum/undang-undang  tentang  anti-minuman

keras, jangan disalah-artikan bahwa itu adalah keinginan/kepentingan

sebagian  umat  Islam  dalam  rangka  menerapkan  syariat  Islam.

Tuntutan  dari  beberapa  pihak  untuk  dibentuknya  Undang-Undang

tentang  anti-minuman  keras  lebih  dikarenakan  bahaya  minuman

keras itu sendiri dalam kehidupan manusia. 
Meskipun  di  Indonesia  data-data  dampak  miras  belum

diperoleh, namun perkiraan dari National Institute of Health Research

and  Development  (WHO/SEARO,  1998)  menyatakan  bahwa  angka

kesakitan dan kematian yang berhubungan dengan konsumsi miras
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secara nyata bermakna, terutama pada kecelakaan lalu-lintas, tindak

kekerasan, kerusuhan dan kriminalitas.
Memang  sungguh  dilematis  di  negeri  kita  ini,  dalam

konstitusi menegaskan sebagai negara berdasar atas Ketuhanan Yang

Maha Esa. Namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman

keras  terkesan  Pemerintah  tidak  dapat  berbuat  banyak.  Hal  ini

terbukti  sampai  saat  belum  ada  Undang-Undang  yang  mengatur

minuman beralkohol. 
Keberadaan minuman keras di muka bumi ini tidak mungkin

dapat  dihilangkan  namun  perlu  ada  aturan  yang  jelas  agar  tidak

menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan masyarakat yang lebih

besar.  Tentunya  tindakan  kriminalitas  akibat  minuman  keras,

keberadaan  orang  yang  minum  minuman  keras  yang  sering

meresahkan  masyarakat.  dapat  menjadi  pertimbangan  pemerintah

untuk mengambil  kebijakan strategis  dalam rangka mengatur lebih

tegas keberadaan minuman keras di Kabupaten Sragen. Oleh karena

itu perlu adanya komunikasi dari seluruh elemen masyarakat untuk

merumuskan  masalah  bersama  dalam  merespons  perkembangan

minuman keras di Kabupaten Sragen. 
Bangsa  kita  mengembangkan  sistem  demokrasi,  artinya

suara  mayoritas  adalah  faktor  terpenting  dalam  menciptakan

kebijakan.  Apabila  mayoritas  masyarakat  daerah  menghendaki

dibentuknya  peraturan  daerah  yang  mengatur  minuman  miras

dengan pengecualian maka melalui wakilnya di legislatif hal itu dapat

diwujudkan.  Apabila  kehendak  suara  mayoritas  tidak  didengarkan

oleh pemerintah maka akan menjadi persoalan di kemudian hari. 
Menumbuhkembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam

pemerintahan  akan  membawa  dampak  positif  bagi  perkembangan

daerahnya. Oleh karena itu Pemerintah selaku pengambil kebijakan

harus  lebih  responsif  untuk  mengantisipasi  agar  merebaknya

peredaran  minuman  keras  tidak  menjadi  bom  waktu  yang  dapat

meledak  setiap  saat.  Tentu  hal  ini  tidak  ingin  dikehendaki  oleh

masyarakat Sragen kedepannya.
Di  Kabupaten  Sragen,  dengan  kondisi  masyarakat  yang

majemuk juga tidak lepas dari potensi ancaman peredaran minuman
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keras. Apalagi didukung dengan keberadaan produksi minuman keras

yang ada diwilayahnya.  Bertolak  dari  hal  tersebut  jika dikehendaki

oleh  masyarakat,  maka  pembentukan  Peraturan  Daerah  tentang

Pengendalian  dan  Pengawasan  Peredaran  dan  Penjulan  Minuman

Beralkohol dapat diwujudkan di Kabupaten Sragen. Tentunya materi

yang ada harus mempertimbangkan nilai agama, ekonomi, sosial dan

budaya yang berkembang di dalam masyarakat. 
Peraturan  Daerah  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan

Peredaran dan Penjulan Minuman Beralkohol ini dimaksudkan sebagai

pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  dan  pihak-pihak  terkait  dalam

mengendalikan dan  mengawasi  peredaran  dan penjualan Minuman

Beralkoholdi Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk: melindungi

masyarakat  dari  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  Minuman

beralkohol; menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya

Minuman Beralkohol; dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di

masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman

Beralkohol. 
Selanjutnya  dalam  rangka  mewujudkan  Pengendalian  dan

Pengawasan  Peredaran  dan  Penjulan  Minuman  Beralkohol  secara

terpadu  dan  komprehensif  di  Kabupaten  Sragen  tentunya  akan

berimplikasi  pada  beban  keuangan  daerah.  Pengendalian  dan

Pengawasan  Peredaran  dan  Penjulan  Minuman  Beralkohol  ini  perlu

mendapatkan  alokasi  anggaran  yang  memadai  dari  APBD.  Oleh

karenanya ke depan alokasi anggaran guna optimalisasi Pengendalian

dan  Pengawasan  Peredaran  dan  Penjulan  Minuman  Beralkohol  di

daerah harus ditingkatkan.

BAB III
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EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT

Suatu  perundang-undangan  isinya  tidak  boleh  bertentangan

dengan  isi  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  atau

derajatnya.  Menurut  Amiroeddin  Syarif.13 Berdasarkan  asasnya  dapat

diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan  yang  rendah  derajatnya  tidak  dapat

mengubah  atau  mengenyampingkan  ketentuan-ketentuan

perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  tetapi  yang  sebaliknya

dapat.

2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah

oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang

lebih tinggi tingkatannya.

3. Ketentuan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tingkatannya

tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  tidak  mengikat  apabila

bertentangan  dengan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi

tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang

yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum

serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut

oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Materi  yang  seharusnya  diatur  oleh  perundang-undangan  yang

lebih  tinggi  tingkatannya  tidak  dapat  diatur  oleh  perundang-

undangan yang lebih rendah.

Asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut

akan  menimbulkan  ketidaktertiban  dan  ketidakpastian  dari  sistem

perundang-undangan.  Bahkan  dapat  menimbulkan  kekacauan  atau

kesimpangsiuran perundang-undangan.

13 Amiroeddin Syarif, 1997, Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya,, 
PT. Bina Aksara, Jakarta. Hal 78.
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Dalam  proses  Pembentukan  Peraturan  Daerah,  terdapat

beberapa asas yang menjadi  landasan yuridis yang perlu diperhatikan,

yakni:    

1. Lex  superior  derogat  lexatheriorri dan   lex  superior  lex

inferiori;  yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih

tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

2. Asas lex spesialis derogat lex generalis;  yang berarti  bahwa

hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. 

3. Asas  lex  posteriori  derogat  lex  priori;  yang  artinya  hukum

yang baru mengesampingkan hukum yang lama.

4. Asas  delegata  potestas  non  potest  delegasi;  yang  berarti

penerima  delegasi  tidak  berwewenang  mendelegasikan  lagi  tanpa

persetujuan pemberi delegasi.

Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sragen  tentang

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang akan

disusun ini mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan

terkait  dengan  persoalan  minuman  keras  /  beralkohol.  Penulis

mengkategorikan dalam 2 (dua) bagian bahasan yaitu berdasarkan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia. Pengaturan tersebut adalah sebagai berikut. 

A. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  hanya

mengenal  istilah  minuman  yang  memabukkan  (Pasal  300  KUHP)

dan/atau mabuk di depan umum (Pasal 492, 536 s/d 539 KUHP) yang

dapat  dikenai  sanksi  pidana.  Secara  detail  bunyi  beberapa  pasal

tersebut adalah:

1. Pasal 300:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Barang  siapa  dengan  sengaja  menjual  atau

memberikan  minuman  yang  memabukkan  kepada
sesorang  yang  telah  kelihatan  mabuk;  perdagangan
wanita dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa,
diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam
tahun;
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- Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang
anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;

- Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman
kekerasan  memaksa  orang  untuk  minum  minuman
yang memabukkan.

(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang
bersalah  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama
tujuh tahun.

(3) Jika  perbuatan  mengakibatkan  kematian,  yang  bersalah
diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan
tahun.

(4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut  dalam
menjalankan pencahariannya, dapat dicabut haknya untuk
menjalankan pencahariannya.

2. Pasal 492:

Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi
lalu  lintas,  atau  mengganggu  ketertiban,  atau  mengancam
keamanan  orang  lain,  atau  melakukan  sesuatu  yang  harus
dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan
penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan
nyawa  atau  kesehatan  orang  lain,  diancam  dengan  pidana
kurungan  paling  lama  enam hari,  atau  pidana  denda  paling
banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

3. Pasal 536:

(1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan
umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua
ratus dua puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun
sejak  adanya  pemidanaan  yang  menjadi  tetap  karena
pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam Pasal
492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan
paling lama tiga hari.

(3) Jika terjadi  pengulangan kedua dalam satu tahun setelah
pemidanaan  pertama  berakhir  dan  menjadi  tetap,
dikenakan pidana kurungan paling lama satu minggu.

(4) Pada  pengulangan  ketiga  kalinya  atau  lebih  dalam  satu
tahun,  setelah pemidanaan yang kemudian sekali  karena
pengulangan  kedua  kalinya  atau  lebih  menjadi  tetap,
dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
 

4. Pasal 537

Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan
minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata
di  bawah  pangkat  Letnan  atau  kepada  isteri,  anak  atau
pelayan,  diancam dengan  pidana  kurungan  paling  lama tiga
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minggu  atau  pidana  denda  paling  tinggi  seribu  lima  ratus
rupiah.

5. Pasal 538

Penjual  atau  wakilnya  yang  menjual  minuman  keras  yang
dalam  menjalankan  pekerjaan  memberikan  atau  menjual
minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umum
enam belas  tahun,  diancam dengan  pidana  kurungan paling
lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu
lima ratus rupiah.

6. Pasal 539

Barang  siapa  pada  kesempatan  diadakan  pesta  keramaian
untuk  umum  atau  pertunjukan  rakyat  atau  diselenggarakan
arak-arakan  untuk  umum,  menyediakan  secara  Cuma-Cuma
minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah
diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari
atau  pidana  denda  paling  tinggi  tiga  ratus  tujuh  puluh  lima
rupiah.

B. Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan 

1. Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945

Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa: 

(5) Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

(6)  Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan

daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur

dan  mengurus  urusan  pemerintahan  kecuali  urusan  yang

memang  menjadi  urusan  pemerintah.  Perizinan  Penjualan

Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat merupakan urusan

yang  menjadi  kewenangan  kepala  daerah  kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan

daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-

peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas

pembantuan.
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2. Undang-Undang  No  11  Tahun  1995  tentang  Cukai  dan
Undang-Undang No 39 Tahun 2007)

Dalam  perspektif  sejarah  pengaturan  di  bidang  cukai  di
Indonesia dimulai dengan adanya Staatblad Tahun 1898 Nomor 90
tentang Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan yang dirubah dengan
Perpu No 2 tahun 1965.

Ordonansi  ini lahir pada zaman Hindia Belanda dan telah
mengalami perubahan mengatur tentang cukai  alkohol sulingan
yang  meliputi  cairan  alcohol  yang  tidak  dicampur  yang
didapatkan  dengan  penyulingan,  likeur,  bitter,  minuman  yang
mengandung alkohol (ethanol), air wangi-wangian, air rambut, air
kosmetik, esens, esktrak, tungkus, vernis, dan segala cairan lain
yang dibuat dari alhohol (ethanol). 

Beberapa ketentuan Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan yang
dapat dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

a. Yang berhubungan dengan cukai;

Ordonansi  yang  berlaku  hanya  di  daerah  Jawa-Madura  ini
menentukan alkohol  sulingan dalam negeri  dikenakan cukai
yang  menjadi  kewajiban  bagi  yang  melakukan  pemasakan.
Ketentuan ini meliputi cukai yang dikenakan terhadap alkohol
sulingan yang dibuat di wilayah Jawa dan Madura, juga alkohol
sulingan  yang  dibuat  diluar  wilayah  Indonesia  yang  lain
dimasukkan ke wilayah Jawa dan Madura. 

Adapun  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  membayar  cukai
adalah:

1) Alkohol yang rusak dan tidak dapat diminum;

2) Alkohol sulingan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

3) Alkohol  sulingan  sebagai  bahan  baku  untuk  menolong
pembuatan  bahan-bahan  yang  akan  ditetapkan  dalam
suatu peraturan pemerintah;

4) Metal alkohol, minyak fisol, awil alkohol, butyl alkohol dan
propel alkohol yang digunakan sebagai  bahan baku atau
bahan  penolong  untuk  perusahaan  kerajinan  sebagai
bahan pencampur untuk bahan-bahan lain.

Yang  mendapat  kebijaksanaan  pembebasan  cukai  tersebut
harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, disamping itu
penggunaannya diawasi oleh Instansi Direktorat Jenderal Bea
Cukai.  Sebagai  kelengkapan  diatur  pula  hal-hal  yang
berhubungan  dengan  perizinan,  peralatan,  produksi,
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pengangkutan,  penimbunan,  penjualan,  pengrusakan  dan
sanksi pidana. 

b. Perizinan

Semua  tempat  pemasakan  atau  penyulingan  tidak  boleh
didirikan  sebelum  mendapat  izin  dari  Menteri  Keuangan.
Segala  sarana  dan  prasarana  yang  berhubungan  dengan
produksi  harus  diberitahukan  kepada  Instansi  Direktorat
Jenderal Bea Cukai. Dikecualikan apoteker dan ahli-ahli kimia
yang  ruang  laboratoriumnya  khusus  untuk  penyulingan
kurang dari 10 liter. Pengawasannya dilakukan oleh pegawai
Instansi  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  ketat  sekali.  Hal  ini
penting  untuk  mencegah  manipulasi  produksi  di  luar  yang
telah ditetapkan. 

c. Ketentuan Pengangkutan

Baik  alkohol  buatan  dalam  negeri  maupun  dari  impor
sebanyak  2  liter  atau  lebih  jika  tidak  dilindungi  konsen
dilarang. 

d. Ketentuan bagi Pedagang Eceran

Penjual  eceran adalah pelaku penjualan yang tidak semata-
mata dilakukan dalam jumlah 10 liter  atau lebih.  Penjualan
eceran ahrus dengan izin Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai
(departemen Keuangan). Bunyi ketentuan ini adalah: Dilarang
menjual  eceran  atau  menyediakan  untuk  diminum  alcohol
sulingan  dalam  negeri  di  suatu  tempat  atau  persil  tanpa
memiliki izin dari Menteri Kuangan cq. Direktorat Jenderal Bea
Cukai setempat.

  Awalnya  obyek pengaturan dari staatblad ini adalah bir,
yakni  minuman  beralkohol  tanpa  suling  yang  merupakan
fermentasi malt (kecambah hordeum Vulgare) dengan atau tanpa
gandum dan ditambah hops  (lupuli glandulae). Hal-hal lain yang
diatur  adalah  mengenai  cukai,  perizinan  dan  sanksi  pidana
terhadap pelanggarannya. 

Selanjutnya  dalam  perkembangannya  kedua  ordonansi
tersebut   dirubah  dengan  Undang-Undang  No  11  Tahun  1995
tentang Cukai dan Undang-Undang No 39 Tahun 2007. Beberapa
hal penting yang diatur dan perlu dikemukakan dalam tulisan ini
adalah:

a. Barang yang kena cukai (Pasal 4).

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
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1) etil  alkohol  atau  etanol,  dengan  tidak  mengindahkan
bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; 

2) minuman  yang  mengandung  etil  alkohol  dalam  kadar
berapa  pun,  dengan  tidak  mengindahkan  bahan  yang
digunakan  dan  proses  pembuatannya,  termasuk
konsentrat yang mengandung etil alkohol; 

3) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun,
tembakau  iris,  dan  hasil  pengolahan  tembakau  lainnya,
dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan
pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Selanjutnya  penambahan  atau  pengurangan  jenis  Barang
Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Tarif cukai (Pasal 5)

1) Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai
berdasarkan tarif setinggi-tingginya:

a) dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila
Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Pabrik;
atau 

b) lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga
Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

2) Barang  Kena  Cukai  yang  diimpor  dikenai  cukai
berdasarkan tarif setinggi-tingginya:

a) dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila
Harga  Dasar  yang  digunakan  adalah  Nilai  Pabean
ditambah Bea Masuk; atau 

b) lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga
Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran

3) Tarif  cukai  sebagaimana  dimaksud  dapat  diubah  dari
persentase  harga  dasar  menjadi  jumlah  dalam  rupiah
untuk setiap satuan Barang Kena Cukai  atau sebaliknya
atau penggabungan dari keduanya.

4) Ketentuan tentang besarnya tarif cukai untuk setiap jenis
Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud diatas,  serta
perubahan tarif cukainya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

c. Yang tidak dipungut cukai (Pasal 8):

1) tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di
Indonesia  yang  tidak  dikemas  untuk  penjualan  eceran
atau  dikemas  untuk  penjualan  eceran  dengan  bahan
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pengemas  tradisional  yang  lazim  dipergunakan,  apabila
dalam  pembuatannya  tidak  dicampur  atau  ditambah
dengan  tembakau  yang  berasal  dari  luar  negeri  atau
bahan  lain  yang  lazim  dipergunakan  dalam  pembuatan
hasil  tembakau  dan/atau  pada  kemasannya  ataupun
tembakau  irisnya  tidak  dibubuhi  merek  dagang,  etiket,
atau yang sejenis itu; 

2) minuman  yang  mengandung  etil  alkohol  hasil  peragian
atau  penyulingan  yang  dibuat  oleh  rakyat  di  Indonesia
secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian
dan tidak dikemas untuk penjualan eceran. 

3) Cukai juga tidak dipungut atas Barang Kena Cukai apabila:

a) diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar
Daerah Pabean; 

b) diekspor; 

c) dimasukkan  ke  dalam  Pabrik  atau  Tempat
Penyimpanan; 

d) digunakan sebagai  bahan baku  atau  bahan penolong
dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan
Barang Kena Cukai; 

e) telah  musnah  atau  rusak  sebelum  dikeluarkan  dari
Pabrik,  Tempat  Penyimpanan  atau  sebelum  diberikan
persetujuan impor untuk dipakai

d. Pembebasan cukai (Pasal 9):

1) Pembebasan  cukai  dapat  diberikan  atas  Barang  Kena
Cukai:

a) yang  digunakan  sebagai  bahan  baku  atau  bahan
penolong dalam pembuatan barang hasil  akhir  yang
bukan merupakan Barang Kena Cukai; 

b) untuk  keperluan  penelitian  dan  pengembangan ilmu
pengetahuan; 

c) untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya  yang  bertugas  di  Indonesia  berdasarkan
asas timbal balik; 

d) untuk  keperluan  tenaga  ahli  bangsa  asing  yang
bertugas pada badan atau organisasi internasional di
Indonesia; 

Naskah Akademik Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sragen



96

e) yang  dibawa  oleh  penumpang,  awak  sarana
pengangkut,  pelintas  batas  atau  kiriman  dari  luar
negeri dalam jumlah yang ditentukan; 

f) yang dipergunakan untuk tujuan sosial; 

g) yang  dimasukkan  ke  dalam  Tempat  Penimbunan
Berikat. 

2) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas Barang Kena
Cukai tertentu yaitu:

a) etil  alkohol  yang  dirusak  sehingga  tidak  baik  untuk
diminum; 

b) minuman  yang  mengandung  etil  alkohol  dan  hasil
tembakau,  yang  dikonsumsi  oleh  penumpang  dan
awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke
luar Daerah Pabean. 

3) Pengusaha  Pabrik,  Pengusaha  Tempat  Penyimpanan,
Importir  atau  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan
tentang  pembebasan  cukai,  dikenai  sanksi  administrasi
berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan
paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  hal  ini  diatur  oleh
Menteri.

e. Perizinan (Pasal 14).

1) Untuk menjalankan usaha sebagai:

a) Pengusaha Pabrik; atau 

b) Pengusaha Tempat Penyimpanan; atau 

c) Pengusaha  Tempat  Penjualan  Eceran  Barang  Kena
Cukai tertentu; atau 

d) Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya
dengan  cara  pelekatan  pita  cukai,  masing-masing
wajib memiliki izin dari Menteri. 

2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada:

a) badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan
di Indonesia; atau 

b) badan  hukum  atau  orang  pribadi  yang  secara  sah
mewakili  badan  hukum  atau  orang  pribadi  yang
berkedudukan di luar Indonesia. 
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3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud adalah
orang  pribadi,  apabila  yang  bersangkutan  meninggal
dunia,  izin  dapat  dipergunakan selama dua belas  bulan
sejak  tanggal  meninggal  yang  bersangkutan  oleh  ahli
waris  atau  yang  dikuasakan  dan  setelah  lewat  jangka
waktu tersebut, izin wajib diperbaharui.

4) Izin sebagaimana untuk menjalankan usaha dapat dicabut
dalam hal:

a) atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan;

b) tidak dilakukan kegiatan selama satu tahun; 

c) persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; 

d) pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan
hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar
Indonesia; 

e) pemegang izin dinyatakan pailit; 

f) tidak  dipenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3); 

g) pemegang  izin  dipidana  berdasarkan  keputusan
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melanggar ketentuan Undang-undang ini; 

h) pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30.

5) Dalam  hal  izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dicabut, terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi
cukainya yang masih berada di dalam Pabrik atau Tempat
Penyimpanan harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari
Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam waktu tiga puluh
hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan izin.

6) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak
berlaku  untuk  pengusaha  Tempat  Penjualan  Eceran
Barang Kena Cukai tertentu.

7) Ketentuan  tentang  pemberian  izin  dan  pencabutan  izin
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

f. Beberapa  hal  lain  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini
adalah: Pencatatan dan pencacahan; Penimbunan; Pemasukan,
pengeluaran,  pengangkutan  dan  perdagangan;  Larangan;
Kewenangan dibidang Cukai; Keberatan, Banding dan lembaga
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banding;  Ketentuan  Pidana;  Penyidikan;  Ketentuan  Lain-lain;
Peralihan dan Penutup.

3. Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009 tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah 

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 ini retribusi dibedakan

menjadi  3  golongan  yaitu:  retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa

usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 

Pasal 140

Objek  Retribusi  Perizinan  Tertentu  adalah  pelayanan  perizinan

tertentu  oleh  Pemerintah Daerah  kepada  orang  pribadi  atau

badan  yang  dimaksudkan  untuk  pengaturan  dan pengawasan

atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang,  penggunaan  sumber  daya

alam, barang,  prasarana,  sarana,  atau  fasilitas  tertentu  guna

melindungi  kepentingan  umum dan  menjaga  kelestarian

lingkungan.

Pasal 141

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  selain  jenis  perizinan

tersebut  diatas  dalam  pemberian  pelayanan  oleh  Pemerintah

Daerah tidak diperkenankan memungut retribusi. 

4. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 12:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota  berisi  materi  muatan  dalam  rangka

penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas pembantuan serta

menampung  kondisi  khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
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5. Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2014  tentang

Perindustrian.

Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini
dan perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  1 UU No 3 Tahun 2014

tersebut diberikan pengertian dan definisi terkait bidang perindustrian

antara lain:
 Perindustrian  adalah  tatanan  dan  segala  kegiatan  yang

bertalian dengan kegiatan industri (butir 1);
 Industri  adalah  seluruh  bentuk  kegiatan  ekonomi  yang

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya
industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai
tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (butir
2);

 Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan
Industri (butir 6);

 Perusahaan  Industri  adalah  Setiap  Orang  yang  melakukan
kegiatan  di  bidang  usaha  Industri  yang  berkedudukan  di
Indonesia (butir 9);

 Perusahaan  Kawasan  Industri  adalah  perusahaan  yang
mengusahakan  pengembangan  dan  pengelolaan  kawasan
Industri (butir 10);

 Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
Industri  yang  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana
penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan
Kawasan Industri (butir 11).

Pasal 3
Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:
a. mewujudkan  Industri  nasional  sebagai  pilar  dan  penggerak

perekonomian nasional;
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
c. mewujudkan  Industri  yang  mandiri,  berdaya  saing,  dan  maju,

serta Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian  berusaha,  persaingan yang sehat,  serta

mencegah  pemusatan  atau  penguasaan  Industri  oleh  satu
kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

e. membuka  kesempatan  berusaha  dan  perluasan  kesempatan
kerja;

f. mewujudkan  pemerataan  pembangunan  Industri  ke  seluruh
wilayah  Indonesia  guna  memperkuat  dan  memperkukuh
ketahanan nasional; dan

g. meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat
secara berkeadilan.
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6. Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2014  tentang

Perdagangan 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  1 UU No 7 Tahun 2014

tersebut diberikan pengertian dan definisi terkait bidang perdagangan

antara lain:
 Perdagangan  adalah  tatanan  kegiatan  yang  terkait  dengan

transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui
batas  wilayah  negara  dengan  tujuan  pengalihan  hak  atas
Barang  dan/atau  Jasa  untuk  memperoleh  imbalan  atau
kompensasi (butir 1).

 Pasar  adalah lembaga ekonomi  tempat  bertemunya pembeli
dan  penjual,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,
untuk melakukan transaksi Perdagangan (butir 12);

 Gudang adalah  suatu  ruangan tidak  bergerak  yang tertutup
dan/atau  terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi  oleh
umum,  tetapi  untuk  dipakai  khusus  sebagai  tempat
penyimpanan  Barang  yang  dapat  diperdagangkan  dan  tidak
untuk kebutuhan sendiri (butir 13).

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam UU No 7 Tahun 2014

yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 5
(1) Pemerintah  mengatur  kegiatan  Perdagangan  Dalam  Negeri

melalui kebijakan dan pengendalian.
(2) Kebijakan  dan  pengendalian  Perdagangan  Dalam  Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
h. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
i. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
j. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
k. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
l. pelindungan konsumen.

(3) Kebijakan  Perdagangan  Dalam  Negeri  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
a. pengharmonisasian  peraturan,  Standar,  dan  prosedur

kegiatan Perdagangan antara  pusat  dan daerah dan/atau
antardaerah;

b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
c. pemenuhan  ketersediaan  dan  keterjangkauan  Barang

kebutuhan pokok masyarakat;
d. pengembangan  dan  penguatan  usaha  di  bidang

Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha
mikro, kecil, dan menengah;

e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
g. Perdagangan antarpulau; dan
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h. pelindungan konsumen.
(4) Pengendalian  Perdagangan  Dalam  Negeri  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perizinan;
b. Standar; dan
c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 6
(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label

berbahasa  Indonesia  pada  Barang  yang  diperdagangkan  di
dalam negeri.

(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penggunaan  atau
kelengkapan  label  berbahasa  Indonesia  diatur  dengan
Peraturan Menteri.

7. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang

Pemerintahan Daerah

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  butir  2  UU  No  23  Tahun

2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  disebutkan  bahwa:

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan

pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan

rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun

1945. Selanjutnya dalam butir 5 dan 6 disebutkan bahwa:

Urusan  Pemerintahan  adalah  kekuasaan  pemerintahan  yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh  kementerian  negara  dan  penyelenggara  Pemerintahan
Daerah  untuk melindungi,  melayani,  memberdayakan,  dan
menyejahterakan masyarakat. 
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan
Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan

pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014

dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Pasal 9
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(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan  pemerintahan
umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi  antara
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi  dan  Daerah
kabupaten/kota.

(4) Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  ke  Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 10
(1) Urusan  pemerintahan  absolut  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 9 ayat (2) meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan; 
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.

(2) Dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  absolut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
a. melaksanakan sendiri; atau
b. melimpahkan  wewenang  kepada  Instansi  Vertikal  atau

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas
Dekonsentrasi.

Pasal 11
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam

Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  yang  berkaitan  dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang  tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib  yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  adalah  Urusan
Pemerintahan  Wajib  yang  sebagian  substansinya  merupakan
Pelayanan Dasar.

Pasal 12
(1) Urusan Pemerintahan Wajib  yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
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a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
e. ketenteraman,  ketertiban  umum,  dan  pelindungan

masyarakat; dan
f. sosial.

(2) Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
meliputi:

a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan; 
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

(3) Urusan  Pemerintahan  Pilihan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 11 ayat   (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007 tersebut khususnya mengenai urusan (pilihan) Perdagangan
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pada  Sub  Bidang  Perdagangan  Dalam  Negeri,  terkait  dengan

minuman beralkohol daerah Kabupaten memiliki wewenang:

a. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kabupaten.
b. Pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan  izin/pendaftaran

jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kabupaten.
c. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta

pemberian  izin  perdagangan  barang  kategori  dalam

pengawasan skala kabupaten/Kabupaten (SIUP/  Surat izin

usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B

dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum

di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum

di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah

sampai dengan 15%, Rekomendasi  SIUP Bahan Berbahaya,

Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2008  Tentang

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

PP ini dikeluarkan dalam rangka menlaksanakan  ketentuan

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun  1995  tentang  Cukai.  Tujuannya  adalah   untuk  dapat

dilakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  produksi,  impor,

penimbunan, penyimpanan, dan peredaran barang kena cukai di

Pabrik,  Tempat  Penyimpanan,  Tempat  Usaha  Importir,  Tempat

Usaha  Penyalur,  Tempat  Penjualan  Eceran,  atau  tempat-tempat

lain  dimana  barang  kena  cukai  berada,  baik  yang  sudah  atau

belum dilunasi cukainya. 

Dalam  rangka  itu  maka  setiap  pengusaha  terkait  harus

memiliki  Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

NPPBKC  adalah  izin  untuk  menjalankan  kegiatan  sebagai

pengusaha  pabrik,  pengusaha  tempat  penyimpanan,  importir

barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan

eceran di bidang cukai.
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Pemberian  NPPBKC  dimaksudkan  dalam  rangka

pembatasan  konsumsi  dan pemakaian  barang kena cukai  yang

mempunyai  dampak  negatif  yang  luas  terhadap  kesehatan,

lingkungan hidup dan tertib sosial atau keseimbangan sosial serta

pengamanan hak-hak negara berupa pungutan cukai.

Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  mengenai  tata  cara

pemberian  NPPBKC,  pembekuan  NPPBKC,  dan  pencabutan

NPPBKC.  Pada  prinsipnya  NPPBKC  tersebut  diberikan  secara

tersendiri berdasarkan masing-masing bidang usaha, jenis barang

kena cukai,  serta  lokasi  tempat  usaha.  NPPBKC yang diberikan

Menteri  Keuangan  sama  sekali  tidak  mengurangi  atau

menghapuskan persyaratan perizinan dari instansi terkait lainnya

berdasarkan  lingkup  tugas,  fungsi,  dan  wewenangnya  masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  2  PP  No  72  tahun  2008

disebutkan bahwa: setiap orang yang akan menjalankan kegiatan

sebagai: 

a. Pengusaha Pabrik;

b. Pengusaha Tempat Penyimpanan;

c. importir barang kena cukai;

d. Penyalur; atau

e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

wajib memiliki NPPBKC.

Kewajiban memiliki  NPPBKC untuk menjalankan kegiatan

sebagai Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran hanya

berlaku untuk Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran

barang  kena  cukai  berupa  etil  alkohol  atau  minuman  yang

mengandung etil alkohol.

Kewajiban memiliki  NPPBKC untuk menjalankan kegiatan

sebagai Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran selain

etil  alkohol  dan  minuman  yang  mengandung  etil  alkohol

ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pengecualian  dari  kewajiban  untuk  memiliki  NPPBKC

diberikan kepada:
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a. Orang yang membuat tembakau iris  yang dibuat  dari  daun

tembakau  hasil  tanaman  di  Indonesia  yang  tidak  dikemas

untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran

dengan bahan pengemas tradisional  yang lazim digunakan,

apabila:
1) dalam  pembuatannya  tidak  dicampur  atau  ditambah

dengan  tembakau  yang  berasal  dari  luar  negeri  atau

bahan  lain  yang  lazim  dipergunakan  dalam  pembuatan

hasil tembakau; dan/atau
2) pada  pengemas  atau  tembakau  irisnya  tidak  dibubuhi

atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket,

atau yang sejenis dengan itu;
b. Orang  yang  membuat  minuman  mengandung  etil  alkohol

yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
1) dibuat oleh rakyat Indonesia;
2) pembuatannya dilakukan secara sederhana;
3) produksi  tidak melebihi  25 (dua puluh lima)  liter  setiap

hari; dan
4) tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran;

c. Orang yang mengimpor barang kena cukai yang mendapatkan

fasilitas pembebasan cukai;
d. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah

penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter setiap hari;

dan
e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman mengandung

etil alkohol dengan kadar paling tinggi 5% (lima persen).

10. Peraturan Presiden  Nomor  74 Tahun  2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan  Presiden  ini  mencabut  dan  menyatakan  tidak
berlaku  Keputusan  Presiden  Nomor  3  Tahun  1997  tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 

Beberapa  hal  penting  yang  diatur  dalam  Peraturan
Presiden ini dan perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah:
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
1.  Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil

alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil
pertanian  yang  mengandung  karbohidrat  dengan  cara
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
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2.  Minuman  Beralkohol  Tradisional  adalah  Minuman  Beralkohol
yang  dibuat  secara  tradisional  dan  turun  temurun  yang
dikemas  secara  sederhana  dan  pembuatannya  dilakukan
sewaktu-waktu,  serta  dipergunakan  untuk  kebutuhan  adat
istiadat atau upacara keagamaan.

Pasal 2
Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal
dari produksi dalam negeri atau asal impor.
Pasal 3

(1) Minuman  Beralkohol  yang  berasal  dari  produksi  dalam
negeri  atau  asal  impor  dikelompokkan  dalam  golongan
sebagai berikut:
a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang

mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan
kadar sampai dengan 5% (lima persen);

b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan
kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20%
(dua puluh persen); dan

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan
kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan
55% (lima puluh lima persen.

(2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

(3) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
meliputi  pengawasan  terhadap  pengadaan  Minuman
Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau
asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Pasal 4
(1) Minuman  Beralkohol  yang  berasal  dari  produksi  dalam

negeri  hanya  dapat  diproduksi  oleh  pelaku  usaha  yang
telah  memiliki  izin  usaha  industri  dari  menteri  yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
perindustrian.

(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat
diimpor  oleh pelaku  usaha yang telah  memiliki  perizinan
impor  dari  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Minuman  Beralkohol  hanya  dapat  diedarkan  setelah
memiliki  izin  edar  dari  kepala  lembaga  yang
menyelenggarakan  pengawasan  di  bidang  obat  dan
makanan.

(4) Minuman  Beralkohol  hanya  dapat  diperdagangkan  oleh
pelaku usaha yang telah memiliki  izin memperdagangkan
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Minuman  Beralkohol  sesuai  dengan  penggolongannya
sebagaimana  diatur  dalam Pasal  3  ayat  (1)  dari  menteri
yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
perdagangan.

Pasal 5
(1) Minuman  Beralkohol  yang  berasal  dari  produksi  dalam

negeri  atau  asal  impor  harus  memenuhi  standar  mutu
produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.

(2) Standar mutu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  ditetapkan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(3) Standar  keamanan  dan  mutu  pangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1)  ditetapkan oleh  kepala  lembaga
yang menyelenggarakan pengawasan di  bidang obat  dan
makanan.

Pasal 6
Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam
negeri  atau  asal  impor  yang  akan  diedarkan  atau  dijual  wajib
dicantumkan  label  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang pangan.
Pasal 7

(1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan
C hanya dapat dijual di:
a. hotel,  bar,  dan  restoran  yang memenuhi  persyaratan

sesuai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang
kepariwisataan;

b. toko bebas bea; dan
c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan

oleh  Bupati/Walikota  dan  Gubernur  untuk  Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Penjualan  dan/atau  peredaran  Minuman  Beralkohol  di
tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan
Gubernur  untuk  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  tidak
berdekatan  dengan  tempat  peribadatan,  lembaga
pendidikan dan rumah sakit.

(3) Selain  tempat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko
pengecer dalam bentuk kemasan.

(4) Dengan  mempertimbangkan  karakteristik  daerah  dan
budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah
Khusus  Ibukota  Jakarta  dapat  menetapkan  pembatasan
peredaran  Minuman  Beralkohol  di  tempat  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
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(5) Penjualan Minuman Beralkohol  dilakukan terpisah dengan
barang-barang jualan lainnya.

Pasal 8
Bupati/Walikota  dan  Gubernur  untuk  Daerah  Khusus  Ibukota
Jakarta  melakukan  pengendalian  dan  pengawasan  terhadap
produksi,  peredaran  dan  penjualan  Minuman  Beralkohol
Tradisional  untuk  kebutuhan  adat  istiadat  atau  upacara
keagamaan di wilayah kerja masing-masing.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan
Minuman Beralkohol  diatur  oleh menteri/kepala lembaga sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

11.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
20/M-DAG/PER/4/2014 tentang  Pengendalian  Dan
Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,  Peredaran, Dan
Penjualan  Minuman  Beralkohol   yang  diubah  dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
6 Tahun  2015 tentang  Perubahan Atas  Peraturan Menteri
Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang  Pengendalian  Dan  Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman
Beralkohol.

Beberapa hal yang penting dari Peraturan Menteri ini adalah
sebagai berikut:

Pasal  1Pengertian Minuman  Beralkohol  adalah  minuman  yang
mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari
bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara
fermentasi dan destilasi atau ferrnentasi tanpa destilasi.
Pasal 2
Minuman  Beralkohol  dikelompokkan  dalam  golongan  sebagai
berikut:a. Minuman Berakohol golongan A adalah minuman yang
mengandung  etil  alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan kadar
sarnpai  dengan  5%  (lima  per  seratus);b.  Minuman  Berakohol
golongan B adalah minuman yang mengandung etil  alkohol atau
etanol (CgH5OH)) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus)
sampai  dengan  20%(dua  puluh  per  seratus);  danc.  Minuman
Berakohol  golongan  C  adalah  minuman  yang mengandung  ctil
alkohol atau etanol (C2H5QH) dengan kadar lebih dari 20% (dua
puluh  per  seratus)  sampai dengan  55%  (lirna  puluh  lima  per
seratus).
Pasal 3
(1) Menteri menetapkan jenis atau produk Minuman Beralkohol ke

dalam golongan A, golongan B, dan golongan C.
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(2)  Menteri  rnenetapkan  jenis  atau  produk  Minuman Beralkohol
yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri.

(3) Jenis atau produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I  dan
Lampiran  II  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal  4Pengadaan  Minuman Beralkohol  golongan A,  golongan B,
dan golongan C berasal dari produksi dalam negeri dan impor.
Pasal 13
(1)  Pendistribusian  Minuman  Beralkohol  asal  impor  dan/atau

produksi  dalam negeri  dilakukan sebagai  berikut:a.  Produsen
atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol
kepada Distributor yang ditunjuk;b. Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  ayat  (2)  hanya dapat
mendistribusikan Minuman  Beralkohol  kepada  TBB  sebagai
Pengecer;c.  Distributor  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  a
hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub
Distributor  yang  ditunjuk;d.  Sub  Distributor  hanya  dapat
mendistribusikan Minuman  Beralkohol  kepada  Pengecer
dan/atau Penjual  Langsung  yang  ditunjuk.e.  dalam  hal
Distributor  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  c  tidak
menunjuk Sub Distributor,  Distributor dapat  mendistribusikan
Minuman  Beralkohol  kepada Pengecer  dan/  atau  Penjual
Langsung yang ditunjuk.

(2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol
yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

(3)  Khusus  untuk  penjualan  Minuman  Beralkohol  golongan  A,
Distributor  atau  Sub  Distributor  Wajib  bertanggungiawab
terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Pasal 14
(1)  Penjualan  Minuman  Beralkohol  untuk  diminum  langsung di

tempat  hanya  dapat  dijual  di:a.  Hotel,  Restoran,  Bar  sesuai
dengan  peraturan perundang-undangan  di  bidang
kepariwisataan; danb. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan
oleh Bupati/Walikota  dan  Gubernur  untuk  Provinsi  Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

(2)  Penjualan  Minuman  Beralkohol  secara  eceran  hanya dapat
dijual  oleh  pengecer,  pada:a.  Toko  Bebas  Bea  (TBB);  danb.
tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3)  Selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Minuman
Beralkohol  golongan A juga dapat  dijual  di  supermarket  dan
hypermarket.
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(4) dihapus.

Pasal 15
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada
konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
dengan rnenunjukan kartu identitas kepada petugas/ pramuniaga.
Pasal 16
(1)  Pengecer  Wajib  menempatkan  Minuman  Beralkohol  pada

tempat  khusus  atau  tersendiri  dan  tidak  bersamaan dengan
produk lain.

(2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol
meminum langsung di lokasi penjualan.

(3)  Pembelian  Minuman  Beralkohol  oleh  konsumen  hanya dapat
dilayani oleh petugas/ pramuniaga.

Pasal 17
(1) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di kawasan pabean hanya

diizinkan menjual  Minuman Beralkohol  kepada:a.  orang yang
bepergian  keluar  negeri;  ataub.  penurnpang  yang  sedang
transit di kawasan pabean.

(2)  TBB  sebagai  pengecer  yang  berlokasi  di  dalam  kota  hanya
diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:a. anggota korps
diplomatik  yang  bertugas  di  Indonesia beserta  keluarganya
yang  berdomisili  di  Indonesia berikut  lembaga  diplomatik;b.
pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di
Indonesia  yang  memperolehkekebalan  diplomatik  beserta
keluarganya; atauc. turis asing yang akan keluar dari daerah
pabean.

(3)  Penjualan  Minuman  Beralkohol  sebagaimana  dimaksud pada
ayat  (2)  wajib  dibuktikan  dengan  Paspor  dan  tanda bukti
penumpang  (Boarding  Pass) sesuai  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4)  Penjualan  Minuman  Beralkohol  sebagaimana  dimaksud pada
ayat  (3)  wajib  dibuktikan  dengan  Paspor  dan/atau Kartu
Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai  IT-MB, Distributor,

Sub  Distributor,  Pengecer,  atau  Penjual Langsung  yang
memperdagangkan  Minuman  Beralkohol golongan  B  dan
golongan C wajib memiliki SIUP-MB.

(2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  berlaku  juga  untuk  rncmperdagangkan Minuman
Beralkohol golongan A.

Naskah Akademik Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sragen



96

(3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A
wajib memiliki SKP-A.

(4)  Penjual  Langsung  yang  hanya  menjual  Minuman Beralkohol
golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 19
(1)  SIUP-MB  berdasarkan  peruntukannya  terdiri  dari:a.  SIUP-MB

untuk  IT-MB,  berlaku  untuk  wilayah pemasaran  seluruh
Indonesia;b. SIUP-MB untuk Distributor, berlaku untuk wilayah
pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Produsen
dan/atau  IT-MB  dan  rekornendasi  dari Gubernur  setempat;c.
SIUP-MB  untuk  Sub-distributor,  berlaku  untuk wilayah
pemasaran  tertentu  sesuai  dengan penunjukan  dari
Distributor;d.  SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual  Langsung,
berlaku  untuk  setiap  satu  gerai  atau  outlet;  dane.  SIUP-MB
untuk TBB sebagai pengecer, berlaku untuk setiap satu gerai
atau outlet.

(2) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
(3)  Format SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor,

Pengecer  dan  Penjual  Langsung  serta  TBB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SKP-A atau SKPL-A sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2),  tercantum dalam  Lampiran  III,
Lampiran  IV,  Lampiran  V  dan Lampiran  VI  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20
(1)  Kewenangan  penerbitan  SIUP-MB,  SKP-A  dan  SKPL-A

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19 berada pada Menteri
yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada:a. Dirjen PDN,
menerbitkan  SIUP-MB  untuk  IT-MB, Distributor  dan  Sub
Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk Pengecer atau Penjual
Langsung  Minuman Beralkohol  golongan  A;b.  Gubernur
menerbitkan  SIUP-MB  untuk  TBB  sebagai Pengecer;c.
Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-
MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah kerjanya.

(2)  Gubernur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b
melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Provinsi
atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Bupati/Walikota  atau  Gubernur  DKI  Jakarta  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c melimpahkan penerbitan SIUP-
MB kepada  Kepala  Dinas  Kabupaten/Kota  atau Kepala  Dinas
Provinsi  scsuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.
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(4)  Bupati/Walikota  dan  Gubernur  DKI  Jakarta  dapat membatasi
peredaran  Minuman  Beralkohol  di  wilayah kerjanya  melalui
Peraturan Daerah.

Pasal 21
(2) Permohonan  SIUP-MB  untuk  Pengecer  dan  Penjual Langsung

Minuman  Beralkohol  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  18
ayat  (1)  disampaikan  kepada  Kepala Dinas  Kabupaten/Kota,
atau  Kepala  Dinas  Provinsi untuk  Daerah  Khusus  Ibu  kota
Jakarta.

(6)  Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer  atau Penjual Langsung
hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan
hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan
dokumen  persyaratan dan  menunjukan  asli:a.  fotokopi  akta
pendirian  Perseroan  Terbatas  dan pengesahan  badan  hukum
dari  Pejabat  yang berwenang  dan  akta  perubahan  (jika
perusahaan pemohon berbentuk Perseroan  Terbatas);b.  surat
penunjukan  dari  Distributor  atau  Sub Distributor  sebagai
Pengecer  atau  Penjual  Langsung;c.  fotokopi  perizinan  teknis
dari  instansi  yang berwenang;d.  fotokopi  Surat  Izin  Tempat
Usaha  (SITU);e.  fotokopi  Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP);f.
fotokopi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP);g.  fotokopi  Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; h. pas
foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2
(dua) lembar;i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-
MB.

(7)  Permohonan  SKP-A  untuk  minimarket,  supermarket  dan
hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk
badan  hukum,  perseorangan  atau persekutuan  dengan
melampirkan  dokumen persyaratan:a.  Surat  penunjukan  dari
Distributor  atau  Sub Distributor  sebagai  Pengecer;b.  fotokopi
IUTM;c.  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Penanggung
jawab Perusahaan; dand. Pakta integritas penjualan Minuman
Beralkohol golongan A.

(7)  Permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat
dilakukan  oleh  perusahaan  yang  berbentuk  badan  hukum,
perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen
persyaratan:a.  surat  penunjukan  dari  Distributor  atau  Sub
Distributor sebagai  Pengecer;b.  fotokopi  Izin  Usaha  Toko
Modern  (IUTM);c.  fotokopi  Surat  Izin  Tempat  Usaha  (SITU)d.
fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Penanggung  Jawab
Perusahaan;  dane.  pakta  integritas  penjualan  Minuman
Beralkohol golongan A.
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(8)  Permohonan SKPL-A untuk Penjual  Langsung dapat dilakukan
oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan
atau  persekutuan  dengan melampirkan  dokumen
persyaratan:a.  Surat  penunjukan  dari  Distributor  atau  Sub
Distributor sebagai Penjual Langsung;b. fotokopi lzin Teknis;c.
fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Penanggung Jawab
Perusahaan;  dand.  Pakta  integritas  penjualan  Minuman
Beralkohol golongan A.

Pasal 23
(2)  Gubernur  dan  Bupati/Wali  Kota  menerbltkan  SIUP-MB paling

lama  5  (lima)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya Surat
Permohonan secara lengkap dan benar.

(3) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  dan  ayat  (2)  belum  lengkap  dan  benar, Dirjen  PDN,
Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari  kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya  surat  permohonan  kepada  perusahaan
yang bersangkutan disertai alasannya.

(5) Proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A tidak dipungut
biaya.

Pasal 24
(1)  SIUP-MB,  SKP-A,  dan  SKPL-A  berlaku  sesuai  dengan surat

penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
dan dapat diperpanjang.

(2)  Perpanjangan  SIUP-MB,  SKP-A,  dan  SKPL-A  sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1):a.  dilakukan paling lama satu  bulan
sebelum masa berlakunya berakhir; danb. mengembalikan asli
SIUP-MB, SKP-A, clan SKPL-A kepada pejabat penerbit.

Pasal 25
IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung
yang  mengalami  perubahan  data  dan/atau informasi  yang
tercantum pada SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A wajib mengganti SIUP-
MB,  SKP-A,  dan  SKPL-A  dengan melampirkan  dokumen  data
pendukung perubahan.

Pasal 28
Pengecer  atau  Penjual  Langsung  dilarang  memperdagangkan
Minuman  Beralkohol  di  lokasi  atau  tempat  yang  berdekatan
dengan:a.  gelanggang remaja,  kaki  lima,  terminal,  stasiun,  kios-
kios kecil,  penginapan  remaja,  dan  bumi  perkemahan;b.  tempat
ibadah, sekolah, rumah sakit; danc. tempat tertentu lainnya yang
ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota  atau  Gubernur  Daerah  Khusus
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Ibukota  Jakarta untuk  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,
dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 29
IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan
langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.
Pasal 30IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan
Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media
massa apapun.
Pasal 31
(1)  Setiap  orang  perorangan  dilarang  rnendistribusikan dan/atau

memperdagangkan Minuman Beralkohol.
(2)  Badan  usaha  dilarang  mendistribusikan  dan/atau

memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi
dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ini.

Pasal  32Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan
Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub
Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.

Pasal 33Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sebagai berikut:a. Menteri
dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran
dan  penjualan  Minuman Beralkohol  dapat  berkoordinasi
clengan menteri teknis/  lembaga terkait;b.  Pengendalian dan
pengawasan  peredaran  dan  penjualan Minuman  Beralkohol
dilaksanakan  oleh  Dirjen  Daglu, Dirjen  PDN,  Dirjen  SPK
dan/atau  Pemerintah  Daerah sesuai  tugas  pokok  dan
fungsinya;c.  Dalam  rnelakukan  pengawasan  peredaran  dan
penjualan Minuman  Beralkohol  dibentuk  Tim  Terpadu  oleh
Bupati/Walikota di daerah kabupaten/kota, dan Gubernur untuk
Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta;d.  Tim  Terpadu  sebagaimana
yang dimaksud pada huruf c terdiri  dari unsur-unsur:1. Dinas
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; 

2. Dinas  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang
perindustrian;3.  Dinas  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di
bidang kesehatan;4. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pariwisata;5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang keamanan dan ketertiban;6.  Balai  Pengawasan  Obat  dan
Makanan sesuai  wilayah kerjanya;  dan7.  Dinas  terkait  lainnya.e.
Tim Terpadu  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  c diketuai  oleh
Kepala  Dinas  yang  tugas  dan  tanggung jawabnya  di  bidang
perclagangan.f.  Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana
dimaksud  pada  huruf  c,  Tim  Terpadu  dapatmengikutsertakan
Aparat  Kepolisian  sebagai  unsure pendukung.g.  Bupati/Walikota,
atau  Gubcrnur  untuk  DKI  Jakarta mengoordinasikan  pelaksaan
pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol  yang
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dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c
sesuai wilayah  kerjanya.h.  Pembiayaan  kegiatan  Tim  Terpadu
dibebankan  pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
setempat.

Pasal 34
Dalam  hal  diperlukan  atau  diperoleh  informasi  peredaran  dan

penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Dirjen PDN, Dirjen SPK, dan/atau
Kepala  Dinas  Provinsi  atau  Kepala Dinas  Kabupaten/Kota  secara
sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  melakukan  pengawasan
peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 35
(3) Setiap melakukan penunjukan Pengecer dan/atau Penjual Langsung,

Sub Distributor wajib melaporkan kepada Dirjen PDN dalam ha! ini
Direktur  Logistik  dan  Sarana Distribusi  dengan  melampirkan
fotokopi perjanjian tertulis.

Pasal 37
(3) Pengecer dan Penjual  Langsung Minuman Beralkohol golongan B

dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi  penjualan
Minuman Beralkohol kepada Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala
Dinas Kabupaten/Kota  dengan tembusan Gubernur  dalam hal ini
Kepala  Dinas  Provinsi  setempat  atau  Gubernur  Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Pasal 38Menteri, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB
dapat  meminta  data  dan  informasi  mengenai  kegiatan
pengadaan,  pendistribusian,  dan/atau  penjualan  Minuman
Beralkohol  kepada IT-MB,  Distributor,  Sub Distributor, Pengecer,
dan Penjual Langsung.

Pasal 41
(1)  Pengecer  dan  Penjual  Langsung  yang  melanggar ketentuan

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau
izin teknis.(2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  16  dikenai  sanksi  administrative berupa
pencabutan SIUP-MB atau SKP-A.

(3)  Pencabutan  SIUP-MB,  SKP-A,  SKPL-A  dan/atau  izin teknis
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dilakukan
setelah diberikan peringatan  tertulis  paling lama 7  (tujuh)  hari
kerja.

Pasal 46
Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman
Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai
sanksi  administratif  berupa  pencabutan SIUP-MB,  SKP-A,  SKPL-A
dan/atau izin teknis.

Pasal 49
(1)  Setiap  orang  perorangan  yang  mendistribusikan  dan/atau

memperdagangkan Minurnan Beralkohol sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 31 ayat (1) dikenaj sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan
Minuman  Beralkohol  tidak  dilengkapi dengan  perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  31 ayat  (2)  dikenai  sanksi
administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

12 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012

tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Industri  Minuman

Beralkohol

Dalam  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  71/M-

IND/PER/7/2012  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Industri

Minuman Beralkohol mengatur bahwa Perusahaan yang telah memiliki

IUI tersebut dapat melakukan perubahan yang meliputi: pindah lokasi,

kepemilikan, golongan minuman alkohol dan tidak mengubah kapasitas

jumlah produksi secara keseluruhan atau penggabungan perusahaan.

Perusahaan industri minuman beralkohol golongan A, golongan B,

golongan  C  wajib  menyampaikan  laporan  realisasi  produksi  kepada

Dirjen  yang  tugas  dan  fungsinya  melakukan  pembinaan  industri

minuman beralkohol dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi

Penanaman  Modal,  Kepala  Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian

Perindustrian, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1) Usaha  pembuatan  minuman  beralkohol  tradisional  hanya

diperbolehkan:

a. memproduksi tidak lebih dari 25 liter per hari; dan

b.  mengedarkan  dan  memperdagangkan  di  dalam  wilayah

kabupaten/kota setempat.

(2) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diperuntukkan hanya untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan

upacara ritual.

(3)  Usaha pembuatan  minuman beralkohol  tradisional  sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan  Ketentuan  Teknis

Bahan  Baku,  Proses  Pembuatan  dan  Peralatan  Pada  Minuman
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Beralkohol  Tradisional  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  II

Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Usaha  pembuatan  minuman  beralkohol  tradisional  wajib

melaporkan  kegiatan  usahanya  kepada  Dinas  Kabupaten/Kota

untuk dilakukan pendataan.

(2) Kepala  Dinas  Kabupaten/Kota  wajib  melakukan  pelaporan  atas

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur

Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

(3) Hasil  pendataan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  menjadi

bahan pembinaan dan pengawasan usaha pembuatan minuman

beralkohol.

(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembinaan  dan  pengawasan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan

Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1) Perusahaan  Industri  Minuman  Beralkohol  golongan  A,  B,  dan  C

sebagaimana   dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  wajib

menyampaikan laporan realisasi produksi kepada Direktur Jenderal

dengan tembusan kepada:

a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian;

c. Kepala Dinas Provinsi; dan

d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2)  Penyampaian  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

dilaksanakan  untuk  semester  pertama  dan  tahun  berjalan  dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Semester I per 1 Januari sampai dengan 30 Juni dilaporkan selambat

-lambatnya tanggal 15 Juli tahun berjalan; dan
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b.  laporan  tahunan  per  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember

dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berikutnya;

dengan menggunakan Formulir Model Pm-V dan Pm-VI sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pembinaan  dan  pengawasan  dilakukan  terhadap  perizinan,

mesin/peralatan produksi, bahan baku/penolong, proses produksi,

hasil produksi dan mutu minuman beralkohol.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Perindustrian

berkoordinasi dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Pembinaan  dan  pengawasan  pembuatan  minuman  beralkohol

tradisional  dan  peredarannya  dilakukan  oleh  Dinas

Kabupaten/Kota.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu.

(5) Hasil  pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,

DAN YURIDIS
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Menyangkut  urusan  yang  berkaitan  tentang  Sistem

Kesehatan  Daerah  terdapat  3  (tiga)  landasan  yang  dipergunakan

dalam rencana penyusunan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan

Daerah  Kota  Surakarta  tentang  Sistem  Kesehatan  Daerah.  Tiga

landasan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi

pikiran  yang merupakan  keharusan  untuk  mengarahkan  hukum

pada cita-cita  yang diinginkan masyarakat.  Selanjutnya  Gustav

Radbruch  seorang  ahli  filsafat  hukum  seperti Stammler  dari

aliran  Neo-Kantian  menyatakan  bahwa  cita  hukum  berfungsi

sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif  dan konstruktif.  Tanpa

cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.14

Setiap  masyarakat  selalu  mempunyai  rechtsidee  yakni

apa  yang  masyarakat harapkan  dari  hukum,  misalnya  hukum

diharapkan untuk menjamin adanya keadilan,  kemanfaatan  dan

ketertiban  maupun  kesejahteraan.  Cita  hukum  atau rechtsidee

tumbuh dalam sistem nilai  masyarakat tentang baik dan buruk,

pandangan  mereka  mengenai  hubungan  individual  dan

kemasyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang

dunia  gaib.  Semua  ini  bersifat  filosofis, artinya  menyangkut

pandangan  mengenai  inti  atau  hakikat  sesuatu.  Hukum

diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang

melindunginilai-nilai  maupun  sebagai  sarana  mewujudkannya

dalam tingkah laku masyarakat.15

Undang–undang selalu mengandung norma-norma hukum

yang  diidealkan  (ideal  norms)  oleh  suatu  masyarakat  ke  arah

14 Esmi Warasih P, 2001,  Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan
yang  Demokratis,dalam  Arena  Hukum,  Majalah  Hukum  FH  Unibraw  No.15  Tahun  4,
November 2001, hal.354-361.
15 Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IN-HILL-Co., 
hal. 17.
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mana  cita-cita  luhur  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara

hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan

sebagai  cermin  dari  cita-cita  kolektif  yang  hendak  diwujudkan

dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undnag-undang

yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis

yang  terkandung dalam  undang-undang  itu  hendaknya

mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa

yang bersangkutan itu sendiri.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung

di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah

kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita ilosofis

bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara,

Pancasila  sebagai  falsafah  haruslah  tercermin  dalam

pertimbangan-pertimbangan  filosofis  yang  terkandung  di  dalam

setiap  undangundang. Undan-undang  Republik  Indonesia  tidak

boleh  melandasi  diri berdasarkan  falsafah  hidup  bangsa  dan

negara  lain.  Artinya,  Pancasila  itulah yang  menjadi  landasan

filosofis  semua  produk  undang-undang  Republik Indonesia

berdasarkan UUD 1945.

Oleh  karena  itu, Pancasila  merupakan  landasan  untuk

membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang

dibentuk  harus  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila.  Sehingga

dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  termasuk

Peraturan  Daerah  pun  harus  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila

yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan dan nilai

kerakyatan  serta  nilai  kaedilan  sosial.  Di  samping itu  Peraturan

Daerah  juga  harus  mencerminkan  nilai  moral  yang  hidup  di

masyarakat (daerah) yang bersangkutan. 

Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan

proses  terwujudnya  nilai-nilai yang  terkandung  cita  hukum  ke

dalam  norma  hukum  tergantung  pada tingkat  kesadaran  dan

penghayatan  akan  nilai-nilai  tersebut  oleh  para  pembentuk

peraturan  perundang-undangan.  Tiadanya  kesadaran  akan  nilai-
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nilai  tersebut dapat  terjadi  kesenjangan antara  cita  hukum dan

norma hukum yang dibuat.

Oleh  karena  itu  dalam Negara  Indonesia  yang  memiliki

cita  hukum  Pancasila sekaligus  sebagai  norma  fundamental

negara,  maka  hendaknya  peraturan  yang hendak  dibuat

khususnya  Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta  Tentang  Sistem

Kesehatan Daerah hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang

terkandung di dalam cita hukum tersebut. 

Hal  ini  disadari  benar  oleh  para  perumus  konstitusi

dengan menuangkannya di  dalam batang tubuh UUD NRI  Tahun

1945 yaitu Pasal 28H äyat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup

sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan  kesehatan.”  Pasal  28H  dalam  sistematika  UUD  NRI

Tahun 1945 masuk ke dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.Ini

artinya  bahwa  hidup  sejahtera  lahir  dan  bathin,  tempat  tinggal

serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan

manusia  yang  menjadi  hak  asasi  yang  harus  dihormati  dan

dipenuhi  oleh  Pemerintah  Negara  dalam  konteks  melindungi

kehidupan segenap bangsa Indonesia. Pemenuhan keseluruhan hak

asasi  manusia  termasuk  hak  asasi  untuk  memperoleh  hidup

sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal serta lingkungan hidup

yang baik dan sehat merupakan Kewajiban Negara dan tanggung

jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal  28I

ayat (4) yang berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara,

terutama pemerintah.”

Untuk  memastikan  dilaksanakannya  hak  asasi  warga

Negara yang terdapat dalam Pasal  28I ayat (4) oleh Pemerintah,

maka  dipandang  perlu  untuk  membuat  Undang-Undang  tentang

Larangan Minuman Beralkohol. Disadari bersama bahwa produksi,

distribusi,  dan  konsumsi  minuman  beralkohol  dari  dan  oleh

sekelompok masyarakat tertentu tidak dapat sepenuhnya dilarang
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mengingat kondisi  kebhinekaan negara kita,  namun begitu perlu

pelarangan yang ketat (pengendalian) untuk mengurangi dampak

yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, baik kepada lingkungan

maupun  kelompok  masyarakat  lainnya.  Kepentingan  dan

kebutuhan  masyarakat  akan  hidup  sejahtera  lahir  dan  bathin,

tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas

dari dampak negative minuman beralkohol, perlu diakui, dijamin,

dilindungi,  dan  diberi  kepastian  hokum  melalui  undang-undang

sebagai  bentuk keadilan dan perlakukan yang sama di  hadapan

hokum yang diberikan oleh Negara, sebagaimana termaktub dalam

Pasal  28D ayat  (1)  bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa yang lebih luas

dan berjangka panjang serta didasari oleh pengetahuan bersama

bahwa  minuman  beralkohol  pada  dasarnya  merupakan  suatu

bentuk  gangguan  terhadap  kehidupan  dan  penghidupan

masyarakat,  maka  secara  filosofis,  pembentukan  RUU  tentang

Larangan  Minuman  Beralkohol,  selain  sebagai  bagian  dari

pemenuhan hak asasi manusia Pasal 28H ayat (1), juga merupakan

bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam

alinea keempat pembukaan UUD 1945.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan  perundang-undangan  termasuk  peraturan

daerah  merupakan  wujud  konkrit  dari  hukum.  Pembentukan

peraturan  perundang-undangan  harus  sesuai  dengan kenyataan,

fenomena,  perkembangan  dan  keyakinan  atau  kesadaran  serta

kebutuhan hukum masyarakat.  Keberadaannya harus mempunyai

landasan  sosiologis.  Apabila  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat

dalam  peraturan  daerah  sesuai  dengan  keyakinan  umum  atau

kesadaran  hukum  masyarakat  sesuai  dengan  kenyataan  yang

dihadapi  masyarakat.  Dengan  demikian  dalam  penyusunan
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rancangan  peraturan  daerah  harus  sesuai  dengan  kondisi

masyarakat yang bersangkutan.

Kondisi  peredaran  minuman  beralkohol  di  Kabupaten

Sragen  menunjukkan  bahwa  masih  diperlukan   adanya upaya

secara sistematis  untuk  pengendalian dan pengawasan minuman

beralkohol.  Dalam hal ini sedikitnya terdapat dua   permasalahan

utama dalam bidang perdagangan minuman beralkohol yang perlu

mendapat prioritas penangangan, yakni: 

1. Dalam konteks Kabupaten Sragen, sampai dengan saat ini,

belum memiliki  regulasi daerah yang berfungsi  sebagai

acuan  utama  dalam  pengendalian  dan  pengawasan

peredaran  minuman  beralkohol,  yang  memadukan

berbagai  komponen  pemerintah  kabupaten,  kepolisian,

BPPOM,  masyarakat,  dan  swasta  yang  secara  sinergis,

berhasil  guna  dan  berdaya  guna,  sehingga  peredaran

minuman  beralkohol  di  Kabupaten  Sragen  dapat

dikendalikan.
2. Semakin tingginya  dampak sosial (Gangguan Kamtibmas,

dan Keresahan Masyarakat) di Kabupaten Sragen. Hal ini

menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman,

dan  keamanan  masyarakt,  menghancurkan  kualitas  dan

daya saing bangsa serta  Berkaitan dengan peningkatan

tindak  kejahatan  termasuk  kerusuhan,separatisme  dan

terorisme.

Dengan melihat kondisi seperti di atas maka perlu adanya

kebijakan  Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  upaya

pengendalian  dan  pengawasan  peredaran  minuman  beralkohol

melalui  Peraturan  Daerah.   Untuk  bisa  mengatur,  memberikan

payung  hukum  yang  komprehensif  dalam  penyelenggaraan

kesehatan  diperlukan  regulasi  daerah.  Atas  dasar  inilah,  maka

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sragen  tentang  Pengendalian  dan

Pengawasan  Peredaran  Minuman  Beralkohol  menjadi  kebutuhan

yang  mendesak  untuk  dibentuk. Dengan  demikian, secara

sosiologis  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sragen  tentang
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Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol  ini

memiliki landasan yang cukup kuat, sehingga diharapkan dengan

melalui  proses  dan  tahapan yang baik  Perda ini  nantinya  dapat

dilaksanakan secara efektif.

 

C. Landasan Yuridis

Peraturan  perundang-undangan  harus  mempunyai

landasan  hukum  atau  dasar  hukum  yang  terdapat  dalam

ketentuan  yang  lebih  tinggi.  Landasan  yuridis  adalah  landasan

hukum  yang  memberikan  perintah  untuk  membentuk  sebuah

peraturan  perundang-undangan,  pertama: terkait  dasar

kewenangan pembuatan  Peraturan  Perundang‐undangan Tingkat

Daerah; kedua: Undang‐Undang yang menjadi dasar pembentukan

Daerah  yang  bersangkutan;  dan  ketiga: peraturan  perundang-

undangan  yang  berkaitan  dengan  materi  peraturan  perundang-

undangan yang harus dibuat. 

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari

segi kewenangan yaitu  apakah ada kewenangan seorang pejabat

atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam

peraraturan  perundang-undangan.  Hal  ini   sangat   perlu,

mengingat  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat

oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki  kewenangan maka

peraturan  perundang-undangan  tersebut  batal  demi  hukum

(neitige). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang

ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan

Presiden  ada  pada  Presiden;  Peraturan  Daerah  ada  pada

Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan  berkaitan  dengan  materi  muatan  dalam

peraturan  perundang-undangan  maka  harus  beradasarkan  asas

sinkronisasi  baik vertikal  maupun horisontal.  Disamping itu juga
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harus  diperhatikan  asas-asas  lain  seperti  asas  Lex  Specialist

Derograt  legi  Generali,  asas yang kemudian  mengesampingkan

yang terdahulu  dan lain sebagainya.   

Untuk  materi  muatan  Peraturan  Daerah  adalah  seluruh

materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan   serta  memuat  kondisi  khusus  daerah  dan

penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perkara  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam pembuatan

peraturan  perundang-undangan  adalah  harus  didukung  dengan

hasil  data  riset  yang  akurat  atau  pembuatan  peraturan

perundang-undangan  berbasis  riset.  Secara  garis  besar  materi

yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas

pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika,

kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam

hukum  dan  pemerintah,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  serta

keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk

muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan

dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas

pembantuan,  dan  menampung  kondisi  khusus  daerah  serta

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.16

Landasan  yuridis  akan  digunakan  sebagai  dasar  hukum

dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun,  yang

dalam hal ini adalah Rancangan Perda tentang Pengendalian dan

Pengawasan  Peredaran  Minuman  Beralkohol,  yang  merupakan

Undang-undang baru, yang nantinya dalam dasar hukum Undang-

Undang tersebut memuat:

1. Dasar kewenangan pembentukan Undang-Undang; dan
2. Undang-Undang  yang  memerintahkan  pembentukan

peraturan perundang-undangan.

16 Jazim Hamidi, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 
10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Jakarta: PT Tatanusa, 2005), 
hlm. 2-10
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Dasar  kewenangan  pembentukan  Undang-Undang  ini

adalah  ketentuan  Pasal  20  dan  Pasal  21  UUD  Negara  Republik

Indonesia Tahun 1945 karena merupakan usul inisiatif DPR.

Di  dalam  Konstitusi,  Setiap  orang  berhak  mendapat

perlindungan dan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan

dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

1945,  minuman  beralkohol  merupakan  minuman  yang  dapat

membahayakan  kesehatan  bagi  orang  yang  mengkonsumsinya

dan  dapat  mengganggu  ketertiban  masyarakat  sehingga  setiap

orang  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  dampak

negatif yang dapat ditimbulkannya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

mengatur ketentuan mengenai minuman beralkohol dalam Pasal

160.  Ketentuan  Pasal  160  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tersebut

menjelaskan  bahwa  Pemerintah,  pemerintah  daerah  bersama

masyarakat  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  komunikasi,

informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit

tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.Faktor risiko

tersebut antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas

fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas

yang tidak benar.

Undang-Undang tentang Kesehatan juga telah mengatur

ketentuan  tentang  standar  dan/atau  persyaratan  makanan  dan

minuman bagi masyarakat sebagaimana tercantum didalam Pasal

111 dan Pasal 112 yang mengatur bahwa makanan dan minuman

yang  dipergunakan  untuk  masyarakat  harus  berdasarkan  pada

standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan

minuman  hanya  dapat  diedarkan  setelah  mendapat  izin  edar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan

dalam undang-undang tersebut  antara  lain  mengatur  mengenai

standard  keamanan  dan  mutu  pangan,  dimana  didalamnya

mengatur  terhadap  setiap  orang  yang  memproduksi  dan

memperdagangkan  Pangan  wajib  memenuhi  standar  keamanan
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pangan (sebagaimana  tecantum dalam Pasal  1  angka  5  bahwa

keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan

untuk  mencegah  Pangan  dari  kemungkinan  cemaran  biologis,

kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan

membahayakan  kesehatan  manusia  serta  tidak  bertentangan

dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat  sehingga

aman  untuk  dikonsumsi),  dan  mutu  pangan,  yang  pemenuhan

standarnya  dilakukan  melalui  penerapan  sistem  jaminan

keamanan pangan dan mutu pangan.

Untuk  mengatasi  dampak  negatif  terhadap  minuman

beralkohol  peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang

bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk

peraturan  dan  regulasi  tentang  minuman  beralkohol,  serta

pelaksanaan  yang  tegas,  menjadi  kunci  utama  penanganan

masalah alkohol ini.

Pengaturan  yang  berkaitan  dengan  pengendalian  dan

Pengawasan  Peredaran  minuman  beralkohol,  terdapat  dalam

beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait  yang  menjadi

landasan yuridis, dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Pasal  18  Ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3274);
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999

tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

tentang  Kepariwisataan  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2009  Nomor  11,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor
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144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);
6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pangan

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5512);
10.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
11.Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  1962  tentang

Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12.Peraturan  Pemerintah  Nomor  102  Tahun  2000  tentang

Standarisasi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2000  Nomor  1999,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4020);
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13.Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2012  Tentang

Sertifikasi  Kompetensi  Dan  Sertifikasi  Usaha  Di  Bidang

Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5311);
14.Peraturan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2013  tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/

4/2014  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  terhadap

Pengadaan,  Peredaran  dan Penjualan  Minuman Beralkohol,

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/ M-DAG/PER/1/2015

tentang  Perubahan  Kedua  atas  tentang  Pengendalian  dan

Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan

Minuman Beralkohol;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,

DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH 

Naskah Akademik berfungsi  untuk  mengarahkan ruang lingkup

materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.  Arah

dari  Rancangan  Peraturan Daerah Kota  Surakarta  tentang  Sistem

Kesehatan  Daerah  adalah  mewujudkan  adanya  regulasi  daerah  yang
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dapat  dijadikan  acuan  dan  pedoman  bagi  pihak-pihak  terkait  dalam

melaksanakan  kebijakan  pengendalian  dan  pengawasan  peredaran

minuman beralkohol di Kabupaten Sragen.
Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran

Minuman  Beralkohol  di  Kabupaten  Sragen  bermakna  strategis.  Hal

tersebut dilatarbelakangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan atas

penyalahgunaannya,  baik  bagi  kesehatan  perorangan  maupun  potensi

gangguan  terhadap  ketentraman  dan  ketertiban  umum.  Kandungan

alkohol  dalam  yang  diminum  dalam  kadar  dan  jumlah  tertentu

mempengaruhi  kesadaran  seseorang  yang  mengarah  pada  perilaku

negatif bahkan destruktif. Disisi lain, pengaturan mengenai pengendalian

dan  pengawasan  peredaran  Minuman  Beralkohol  juga  penting  demi

menyeimbangkan kepentingan ekonomi bagi pelaku usaha yang bergerak

dibidang  penjualan  Minuman  Beralkohol  karena  menyangkut  jaminan

kepastian usaha. 
Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini memuat dispensasi

kepada  pelaku  usaha  secara  selektif,  ketat  dan  terbatas  melalui

identifikasi pelaku usaha dalam rantai pendistribusian, pembatasan lokasi

usaha, waktu penjualan dan tata cara penjualan, kewajiban memiliki izin

serta  pembatasan  propaganda  penjualannya.  Penyalahgunaan  atas

peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali tentu akan memiliki

dampak  negatif  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  atas  keamanan,

ketentraman, ketertiban,  kesehatan dan keselamatan jiwa dilingkungan

sosial  masyarakat.  Untuk mengatasi  permasalahan tersebut  diperlukan

adanya  langkah  nyata  untuk  menjalankan  pengawasan,  pengendalian,

peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sragen.
Sejalan dengan hal itu pula pasca penetapan Peraturan Presiden

Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman

Beralkohol yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/4/2014  tentang  Pengendalian  dan

Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,  Peredaran  dan  Penjualan  Minuman

Berlakohol  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan

Peraturan  Menteri  Perdagangan  /Nomor  06/M-DAG/PER/1/2015,  maka

dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan

minuman  beralkohol  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  serta
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menjaga  kesehatan,  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat  dari

dampak  buruk  terhadap  penyalahgunaan  minuman  beralkohol  di

Kabupaten  Sragen.Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  maka  ruang

lingkup materi yang akan diatur dalam Raperda ini mencakup ketentuan

sebagai berikut.
A. Ketentuan Umum

Ketentuan  Umum Naskah  Akademik  Peraturan  Daerah  ini,

pada  dasarnya  memuat  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  proses

pembentukan dan penetapan kebijakan publik yang Responsif dengan

menggunakan  pendekatan  yang  demokratis  dan  partisipatif,

transparan dan akuntabel.
Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam

ketentuan  umum,  merupakan  pengertian  dan  persitilahan  yang

terkait  dengan  pelayanan  publik.  Atau  kutipan   dari  peraturan

Perundang-undangan yang ada.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;

2. Bupati adalah Bupati Sragen;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sragen;

4. Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  yang  selanjutnya  disebut

Dinas,  adalah  perangkat  daerah  mempunyai  tugas  pokok,  fungsi,

dan  urusan  di  bidang  perindustrian  dan  perdagangan  Kabupaten

Sragen; 

5. Kepala  Dinas  adalah  Kepala  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan

Kabupaten Sragen; 

6. Pejabat  penerbit  izin  adalah  pejabat  yang  diberi  tugas  dan

wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol

atau  etanol  (C2H5OH)  yang  diproses  dari  bahan  pertanian  yang

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau
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fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan

terlebih  dahulu  atau  tidak,  maupun  yang  diproses  dengan

mencampurkan  konsentrat  dengan  ethanol  atau  dengan  cara

pengenceran  yang  merupakan  hasil  usaha  dalam  negeri  maupun

impor;

8. Minuman  Beralkohol  Tradisional  adalah  Minuman  Beralkohol  yang

dibuat secara tradisional  dan turun-temurun yang dikemas secara

sederhana  dan  pembuatannya  dilakukan  sewaktu-waktu,  serta

dipergunakan  untuk  kebutuhan  adat  istiadat  atau  upacara

keagamaan;

9. Pengendalian  adalah  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk

mengendalikan,  mengetahui,  menilai  dan  mengarahkan  agar

peredaran  minuman  beralkohol  dapat  dilaksanakan  sebagaimana

mestinya;

10. Penjualan  minuman  beralkohol  adalah  kegiatan  usaha  menjual

minuman beralkohol untuk dikonsumsi; 

11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi

setiap  peredaran  minuman beralkohol  di  daerah  sesuai  peraturan

perundang-undangan.

12. Pengecer  Minuman  Beralkohol  yang  selanjutnya  disebut  Pengecer

adalah  perusahaan  yang  menjual  minuman  beralkohol  kepada

konsumen  akhir  dalam  bentuk  kemasan  di  tempat  yang  telah

ditentukan.

13. Penjual  Langsung  Minuman  Beralkohol  untuk  diminum  di  tempat

yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Penjual  Langsung  adalah

perusahaan  yang  menjual  minuman  beralkohol  kepada  konsumen

akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan

usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan

di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan

hokum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan minuman beralkohol.
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15. Distributor  adalah  Perusahaan  yang  ditunjuk  Importir  minuman

beralkohol  atau  industri  minuman beralkohol  asal  impor dan atau

hasil produksi dalam negeri;

16. Sub  distributor  adalah  perusahaan  yang  ditunjuk  oleh  distributor

untuk menyalurkan  minuman beralkohol di wilayah tertentu;

17. Pengedaran  minuman  beralkohol  adalah  penyaluran  minuman

beralkohol untuk diperdagangkan;

18. Toko  Bebas  Bea  (Duty  Fee  Shop)  adalah  Perusahaan  tempat

penimbunanberikat dan menjual minuman beralkohol secara eceran

dalam kemasan;

19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya

disingkat SIUP-MB adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan

usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;

20. Kemasan  adalah  bahan yang digunakan sebagai  tempat  dan/atau

membungkus  minuman  beralkohol  yang  akan  diedarkan,  baik

bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung; 

21. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang

dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud

menyimpan sementara dalam rangka penjualan;

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk: 
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah 

1. sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian

dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol guna melindungi

kepentingan  umum  dan  menjaga  ketenteraman,  ketertiban

masyarakat.

2. untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban,

serta  ketentraman  masyarakat  dari  dampak  buruk  terhadap

penyalahgunaan Minuman Beralkohol.
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a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat

buruk mengkonsumsi minuman beralkohol; 

b. menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  moral

masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; 

c. memberikan  pedoman  dalam  pengendalian  dan  pengawasan

penjualan minuman beralkohol ; 

d. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik

sehingga dampak negatif  dari  peredaran minuman beralkohol  dapat

diawasi,  dikendalikan  dan  dikualifikasikan  pada  tempat  yang  telah

ditentukan; dan

e. menciptakan  sinergitas  antar  SKPD  dalam  melakukan  pengendalian

dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pengendalian  dan  pengawasan  peredaran  Minuman  Beralkohol,

Pemerintah Daerah berwenang:

a. menerbitkan SIUP-MB 

b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai  tempat yang dilarang

untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol.

c. melakukan  pengendalian  terhadap  penjualan  Minuman  Beralkohol;

dan

d. melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan

Minuman  Beralkohol  dan  Minuman  Beralkohol  Tradisional  untuk

kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.

BAB IV

PENGGOLONGAN MINUMAN BERAKOHOL

Pasal 5

(1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal

dari produksi dalam negeri atau asal impor.

(2) Minuman  Beralkohol  dikelompokkan  dalam  golongan  sebagai

berikut:
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a. Minuman  Beralkohol  golongan  A  adalah  minuman  yang

mengandung etil  alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar

sampai dengan 5% (lima persen);

b. Minuman  Beralkohol  golongan  B  adalah  minuman  yang

mengandung etil  alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar

lebih  dari  5% (lima persen)  sampai  dengan 20% (dua  puluh

persen); dan

c. Minuman  Beralkohol  golongan  C  adalah  minuman  yang

mengandung etil  alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar

lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima

puluh lima persen).

(3) Minuman  Beralkohol  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),

ditetapkan

sebagai barang dalam pengawasan.

BAB V

PERIZINAN MINUMAN BERAKOHOL

Bagian Kesatu

SIUP-MB

Pasal 6

(1) Setiap  Perusahaan  yang  bertindak  sebagai  Penjual  Langsung  yang

memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C

wajib memiliki SIUP-MB.

(2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)  berlaku  juga  untuk  memperdagangkan  Minuman  Beralkohol

golongan A.

Pasal 7

Permohonan  SIUP-MB  untuk  Penjual  Langsung,  harus  dilengkapi

persyaratan izin sebagai berikut: 

a. akta  pendirian  badan  usaha  dan  pengesahan  badan  usaha  dari

Pejabat yang berwenang; 

b. peorangan, badan 
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c. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual

Langsung; 

d. SIUP dan/atau perizinan usaha yang sudah dimiliki; 

e. ijin gangguan HO.

f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

h. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;

i. Nomor  Pokok  Pengusaha  Barang  Kena  Cukai  (NPPBKC),  bagi

perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan

j. SKPA  bagi  pedagang  eceran  dan  SKPL-A  bagi  pedagang  langsung

minum di tempat. 

k. Rekomendasi dari kepolisian setempat.

Bagian Kedua

Permohonan Perizinan

Pasal 8

Untuk  memperoleh  perizinan  penjualan  minuman  beralkohol

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  pemohon  izin  harus

menyampaikan  permohonan  tertulis  kepada  Bupati  melalui  Pejabat

penerbit  izin dengan melampirkan persyaratan  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 9

(1) Pejabat  penerbit  izin  melakukan  verifikasi  terhadap  permohonan

perizinan penjualan minuman beralkohol. 

(2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; 

b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi  yang menjadi  objek

Izin; dan/atau 

c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi. 
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(3) Dalam pelaksanaan verifikasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri  atas unsur yang berasal  dari

perangkat daerah terkait. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan

Keputusan Bupati. 

Bagian Keempat

Penerbitan Dan Penolakan Perizinan

Pasal 10

(1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan

lengkap  dan  valid,  maka  Pejabat  penerbit  izin,  dapat  menerbitkan

perizinan penjualan minuman beralkoholyang dimohon. 

(2) Lengkap  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  yaitu  seluruh

persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon. 

(3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  yaitu seluruh dokumen

benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

(4) Jangka  waktu  penyelesaian  pelayanan  perizinan  ditetapkan  paling

lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen

permohonan dengan lengkap dan valid. 

Pasal 11

(1) Segala  informasi  kekurangan  dokumen  yang  berkaitan  dengan

permohonan  perizinan  penjualan  minuman  beralkohol,  harus

disampaikan kepada pemohon secara tertulis.

(2) Penyampaian  kekurangan  dokumen  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (1), paling kurang memuat: 

a. penjelasan persyaratan apa yang belum dipenuhi; 

b. hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai  dengan prinsip

pelayanan umum; dan 

c. memberi batasan waktu yang cukup. 

(3) Apabila sampai 14 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Pejabat penerbit

izin,  dapat  menolak  permohonan  perizinan  penjualan  minuman

beralkohol yang dimohon.
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(4) Apabila dokumen persyaratan izin tidak valid, maka Pejabat penerbit

izin,  wajib  menolak  permohonan  perizinan  penjualan  minuman

beralkohol yang dimohon.

(5) Penolakan  permohonan  perizinan  penjualan  minuman  beralkohol

sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  dan ayat  (4),  harus  disertai

alasan penolakan secara tertulis. 

Pasal 12

(1) Setiap  perizinan  penjualan  minuman  beralkohol  yang  diterbitkan

dimuat dalam register perizinan.

(2) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan

secara resmi oleh Pejabat penerbit izin.

(3) Bentuk  perizinan  penjualan  minuman  beralkohol  sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (1)dan  register  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Perizinan

Pasal 13

SIUP-MB berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

Perpanjangan  SIUP-MB  dapat  diajukan  kepada  Bupati  melalui  Pejabat

penerbit izin, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin

berakhir.

Pasal 15

Dalam hal  terjadi  perubahan data  dan/atau  informasi  yang tercantum

pada  SIUP-MB  pemegang  izin  wajib  melakukan  perubahan  dan/atau

mengganti SIUP-MB yang dimilikinya dengan melampirkan dokumen data

pendukung perubahannya.

BAB VI

PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL

Pasal 16
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Minuman Beralkohol  hanya dapat  diedarkan setelah memiliki  izin  edar

dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat

dan makanan.

Pasal 17

Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan

label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pangan.

Pasal 18

(1) Pendistribusian  Minuman  Beralkohol  di  Daerah  dilakukan  sebagai

berikut :

a. Produsen  hanya  dapat  mendistribusikan  Minuman  Beralkohol

kepada  Distributor yang ditunjuk;

b. Distributor  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  hanya  dapat

mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang

ditunjuk;

c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat

mendistribusikan Minuman Beralkohol  kepada Pengecer dan/atau

Penjual Langsung yang ditunjuk;

d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak

menunjuk  Sub  Distributor,  Distributor  dapat  mendistribusikan

Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung

yang ditunjuk.

(2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf  c  dan  huruf  d  hanya  dapat  memperdagangkan  Minuman

Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

(3) Khusus untuk Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor

atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau

Penjual Langsung yang ditunjuk.

BAB VII

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Penjualan Langsung

Pasal 19
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(1)  Penjualan  Langsung  Minuman  Beralkohol  golongan  A  sebagaimana

dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  a,  dapat  dijual  di  Hotel

Berbintang, Bar, dan Restoran bertaraf Internasional. 

(2) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c,

hanya dapat  dijual  di  Hotel  Berbintang 3 (tiga),  Hotel  Berbintang 4

(empat)  dan  Hotel  Berbintang  5  (lima),  Bar,  dan  Restoran  bertaraf

Internasional. 

Pasal 20

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19,

hanya diizinkan untuk diminum di tempat, dengan ketentuan: 

a. pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang

dibuktikan dengan Kartu  Identitas atau Kartu  Tanda Penduduk (KTP)

kecuali Warga Negara Asing. 

b.  pembelian tidak melebihi  dari  187 ml  (seratus  delapan puluh tujuh

mililiter) per kemasan untuk golongan B dan golongan C sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). 

Bagian Kedua

Penjualan Secara Eceran

Pasal 21

(1) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf a, hanya dapat dijual secara eceran di supermarket, dan

hypermarket. 

(2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkan

Minuman  Beralkohol  pada  tempat  khusus  atau  tersendiri  dan  tidak

bersamaan dengan produk lain

(3) Pengecer  berkewajiban  melarang  pembeli  minuman  beralkohol

meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 22
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Tempat  yang  dilarang  memperdagangkan  Minuman  Beralkohol

sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5  ayat  (2),  adalah  lokasi  atau

tempat yang berada dalam radius 100 m (seratus meter) dengan:

a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan

remaja, dan bumi perkemahan; dan

b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Pasal 23

Waktu Penjualan Minuman Beralkohol dibatasi sebagai berikut:

a. untuk Minuman Beralkohol  yang dijual  eceran mulai  pukul  10.00

sampai dengan 21.00 WIB; dan

b. untuk Minuman Beralkohol  yang dijual  untuk diminum di  tempat

mulai pukul 20.00 sampai dengan 22.00 WIB.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak Pelaku Usaha

Pasal 24

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung berhak:

a. mendapatkan pelayanan izin sesuai standar pelayanan;

b. memperoleh  informasi  yang  benar  berkaitan  dengan  proses

pelayanan izin;

c. mendapatkan pembinaan berkaitan dengan kegiatan perdagangan

Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 25

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung berkewajiban:

a. menempatkan  Minuman  Beralkohol  pada  tempat  khusus  atau

tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;

b. menegur  dan  melarang  pembeli  yang  meminum  langsung

Minuman Beralkohol di lokasi Penjualan, khusus bagi Pengecer;
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c. memberikan  perlakuan  khusus  pada  pembelian  Minuman

Beralkohol  oleh  konsumen  dengan  hanya  dapat  dilayani  oleh

petugas/pramuniaga;

d. meminta pembeli untuk menunjukan kartu identitas dalam setiap

transaksi;

e. mematuhi  ketentuan  waktu  Penjualan  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 23 ; dan

f. berperan serta aktif dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian Minuman Beralkohol.

Bagian Ketiga

Larangan Pelaku Usaha

Pasal 26

(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  dilengkapi  dengan  izin

edar dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; 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 dilarang

mengiklankan  Minuman  Beralkohol  dalam  media  reklame  dalam

bentuk apapun, kecuali terbatas pada lokasi usahanya.

Bagian Keempat

Larangan 

Pasal 27
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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

(C2H5OH) di atas 55 % (lima puluh lima 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. 

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 28

(1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan

golongan  C  wajib  menyampaikan  laporan  realisasi  Pengadaan  dan

Penjualan  Minuman  Beralkohol  kepada  Bupati  melalui  Kepala

Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan

disampaikan  kepada  Gubernur  melalui  Kepala  Perangkat  Daerah

Provinsi yang membidangi perdagangan.

(2) Pelaporan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan

setiap triwulan sekali

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  format  dan  tata  cara  pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
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PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati  melakukan  pembinaan,  pengendalian  dan  pengawasan

terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

(2) Pembinaan,  pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

perdagangan.

(3) Untuk  meningkatkan  koordinasi  dan  sinergitas  pelaksanaan

pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada  ayat  (1)  dibentuk  Tim  Pengawas  yang  diketuai  oleh  Kepala

Perangkat  Daerah  yang  membidangi  perdagangan  dan

beranggotakan  unsur  Perangkat  Daerah  yang  membidangi

perdagangan,  perindustrian,  kesehatan,  pariwisata,  keamanan  dan

ketertiban,  instansi  yang  membidangi  pengawasan  obat  dan

makanan,  kepolisian  dan  Perangkat  Daerah/instansi  lainnya  sesuai

kebutuhan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

(5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

terhadap: 

a. perizinan; 

b. kegiatan  usaha  penjualan  semua  klasifikasi   dan  golongan

minuman beralkohol; 

c. wilayah dan lokasi peredaran; 

d. mekanisme peredaran; 

e. tempat penyimpanan; 

f. kelayakan usaha; dan 

g. volume penjualan.

Pasal 30

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;

b. penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan terpadu

satu pintu;
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c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; dan

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (1) meliputi:

a. peninjauan  lapangan  berkaitan  dengan  kegiatan  Peredaran  dan

Penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin;

b. pengkajian  data,  informasi  dan  laporan  kegiatan  Peredaran  dan

Penjualan minuman beralkohol;

c. tindak  lanjut  atas  dugaan  terjadinya  pelanggaran  ketentuan

mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;

d. pemberian rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang

berlaku.

Pasal 31

Kegiatan  pembinaan,  pengendalian  dan  pengawasan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal  29 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

BAB XI

PENERTIBAN

Pasal 32

(1) Dalam  hal  melakukan  penertiban,  Bupati  menunjuk  OPD  yang

berwenang menegakkan Peraturan Daerah.

(2) Penertiban  terhadap  peredaran  minuman  beralkohol  yang  tidak

memiliki  izin,  penggunaan  SIUP-MB  yang  tidak  sesuai  dengan

peruntukan  dilakukan  berdasarkan  temuan  langsung  di  lapangan

dan/atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.

(3) Penertiban terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol bagi

setiap  badan  usaha  yang  memiliki  izin  dilakukan  setelah

mempertimbangkan  rekomendasi  dari  Tim  Pengawas  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

(4) Dalam  kondisi  tertentu,  guna  menjalankan  penertiban  Pemerintah

Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

(5) Ketentuan  lebih  lanjut  terkait  dengan  penertiban  diatur  dalam

Peraturan Bupati.
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BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

(1) Masyarakat  dan/atau  kelompok  masyarakat  dapat  berperan  serta

dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan :

a. Melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Melaporkan  kepada  aparat  pemerintahan  atau  aparat  penegak

hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi

minuman  beralkohol  dan  atau  mabuk  yang  dilakukan  di  luar

tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;

c. Memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal

di  bidang  peningkatan  pengendalian  dan  pengawasan  minuman

beralkohol baik secara lisan maupun tertulis.

d. Ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ini.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

(1) Setiap  pemegang  perizinan  penjualan  minuman  beralkohol  yang

melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 28, dapat

dikenai  sanksi  administratif  oleh  Bupati  atau  pejabat  yang

berwenang sebagai pemberi izin. 

(2) Sanksi  admistratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat

berupa: 

a. peringatan secara tertulis; 

b. penghentian sementara; 

c. denda administratif; dan/atau 

d. pencabutan izin. 

Pasal 35

(1) Tata  cara  pengenaan sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2), dapat dikenakan secara: 
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a. bertahap; 

b. bebas; atau 

c. kumulatif. 

(2) Untuk  menentukan  pengenaan  sanksi  administratif  secara

bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan: 

a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan

oleh pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol; 

b. tingkat  penaatan  pemegang  perizinan  penjualan  minuman

beralkohol terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang

ditentukan dalam izin; 

c. rekam jejak ketaatan pemegang perizinan penjualan minuman

beralkohol; dan/atau 

d. tingkat  pengaruh  atau  implikasi  pada  ketertiban  umum  dan

ketentraman. 

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 36

Penyidikan  terhadap  pelanggaran  pidana,  dilaksanakan  oleh  Penyidik

Pegawai  Negeri  Sipil  yang pengangkatannya ditetapkan sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Dalam  melaksanakan  tugasnya,  penyidik  memiliki  kewenangan

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  meliputi

pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  sampai  dengan

penyampaian  hasil  penyidikan  kepada  penuntut  umum  melalui

penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia,  sesuai  dengan  Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38
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(1) Setiap  Orang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan

Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, diancam pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan  dan/atau pidana denda paling banyak Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol

dan/atau mabuk di tempat umum, diancam pidana kurungan paling

lama  3  (tiga)  bulan  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  terdahulu  dapat

disimpulkan, bahwa:

Naskah Akademik Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sragen



96

1. Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran

Minuman Beralkohol di Kabupaten Sragen bermakna strategis. Hal

tersebut  dilatarbelakangi  adanya  dampak  negatif  yang

ditimbulkan  atas  penyalahgunaannya,  baik  bagi  kesehatan

perorangan maupun potensi gangguan terhadap ketentraman dan

ketertiban umum. Kandungan alkohol dalam yang diminum dalam

kadar dan jumlah  tertentu mempengaruhi  kesadaran  seseorang

yang  mengarah  pada  perilaku  negatif  bahkan  destruktif.  Disisi

lain,  pengaturan  mengenai  pengendalian  dan  pengawasan

peredaran  Minuman  Beralkohol  juga  penting  demi

menyeimbangkan kepentingan ekonomi bagi pelaku usaha yang

bergerak  dibidang  penjualan  Minuman  Beralkohol  karena

menyangkut jaminan kepastian usaha.

2. Adanya  beberapa  regulasi  yang  memberikan  kewenangan  bagi

pemerintah  daerah  dalam  pengendalian  dan  pengawasan

peredaran  minuman  beralkohol,  antara  lain  Peraturan  Presiden

Nomor  74  Tahun  2013  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan

Minuman Beralkohol  yang ditindaklanjuti  dengan dikeluarkannya

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/4/2014

tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,

Peredaran dan Penjualan Minuman Berlakohol sebagaimana telah

diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri

Perdagangan  /Nomor  06/M-DAG/PER/1/2015,  maka  dipandang

perlu  untuk  mengatur  pengendalian  dan  pengawasan  minuman

beralkohol  di  Kabupaten  Sragen  sehingga  dapat  memberikan

perlindungan  serta  menjaga  kesehatan,  ketertiban  dan

ketentraman  masyarakat  dari  dampak  buruk  terhadap

penyalahgunaan minuman beralkohol.

3. Penyusunan Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sragen

tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Peredaran  Minuman

Beralkohol, memiliki  kelayakan  akademis  untuk  segera

diwujudkan  sebagai  acuan  bagi  arah  pembangunan  SDM

masyarakat Kabupaten Sragen, dan landasan hukum kuat bagi
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pemangku  kepentingan  untuk  mengendalikan  dan  mengawasi

peredaran  minuman  beralkohol  sehingga  berdampak  pada

kesejahteraan umum masyarakat.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan uraian terdahulu serta kesimpulan di atas maka

disarankan:

1. Perlunya  regulasi untuk  menetapkan  kebijakan-kebijakan

mendasar  di  bidang pengendalian dan pengawasan peredaran

minuman beralkohol, sebagai payung hukum bagi pengendalian

minuman beralkohol di Kabupaten Sragen. Hal ini  sebagaimana

di dalam konstitusi, setiap orang berhak mendapat perlindungan

dan  jaminan  kesehatan  sebagaimana  diamanatkan  dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

minuman  beralkohol  merupakan  minuman  yang  dapat

membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya

dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat sehingga setiap

orang  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  dampak

negatif yang dapat ditimbulkannya.

2. Untuk menghasilkan  dokumen  Draf  Rancangan  Peraturan

Daerah (Raperda) Kabupaten Sragen terkait Pengendalian dan

Pengawasan  Minuman  Beralkohol  yang  aspiratif  dan

partisipatif serta  implementatif,  maka  penyusunan  Peraturan

Daerah  ini perlu keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait

antara  lain:  Pemerintah  Daerah,  Legislatif,  Masyarakat,  dan

Stakeholders lainnya.

LAMPIRAN
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https://www.dokter.id/berita/12-gangguan-kesehatan-akibat-mengkonsumsi-minuman-beralkohol
https://www.dokter.id/berita/12-gangguan-kesehatan-akibat-mengkonsumsi-minuman-beralkohol
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http://www.krjogja.com/web/news/search?
search=Pesta+Miras+Berujung+Maut+www.krjogja.com
%2Fweb%2Fnews%2Fread%2F148926%2Fpage ,  tanggal
akses 07 Mei 2017 Pukul 05.43 Wib.

http://www.solopos.com/2017/01/15/kecelakaan-sragen-3-orang-
tewas-akibat-avanza-terguling-salah-satunya-polisi-784755
tanggal akses 07 Mei 2017 Pukul 06.20 Wib.    

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28

H; dan Pasal 34;

2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

3274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan  Konsumen  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun  1999  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009

tentang  Kepariwisataan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2009  Nomor  11,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun 2011 Nomor  82,  Tambahan Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran

Negara Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor  227,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Naskah Akademik Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sragen
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8. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Perindustrian

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

9. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

10.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  1962  tentang

Perdagangan  Barang-barang  dalam  Pengawasan  (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1962  Nomor  46,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);

12.Peraturan  Pemerintah  Nomor  102  Tahun  2000  tentang

Standarisasi  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000

Nomor  1999,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 4020);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi

Kompetensi  Dan  Sertifikasi  Usaha  Di  Bidang  Pariwisata

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

14.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian

dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

15.Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Peraturan

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Naskah Akademik Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sragen
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16.Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/  4/2014

tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  terhadap  Pengadaan,

Peredaran  dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol,  sebagaimana

telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri

Perdagangan  Nomor  6/  M-DAG/PER/1/2015  tentang  Perubahan

Kedua  atas  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  terhadap

Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Naskah Akademik Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sragen


	Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

