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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT 

POLICY ABOUT RESTRAINING AND CONTROLLING 

 IN SUPPLYING AND SELLING ALCOHOLIC 

 BEVERAGE IN MINIMARKET 

 

By 

 ANANDA KHUMAIROH  

 

Alcoholic beverage is beverage which contains ethanol, psycho-active that will be 

decrease consciousness if it is eaten. Based on Indonesian Commercial Minister 

Rule No. 06/M-DAG/PER/1/2015 alcoholic beverage only can be sold and 

purchased in Supermarket, Hypermarket, Restaurant, Bar and Hotel, which the 

circulation in Bandar Lampung is arranged in Local Rule No. 11 2008 about 

Controlling and Restraining in Supplying and Selling Alcoholic Beverage. Some 

minimarkets in Bandar Lampung still sell and purchase alcoholic beverages 

illegally. 

 

The research questions are: a) How is the implementation Bandar Lampung 

government policy about restraining and controlling in supplying and selling 

alcoholic beverage in minimarket And b) What are the inhibiting factors in 

implementing Bandar Lampung government policy about restraining and 

controlling in supplying and selling alcoholic beverage in minimarket at Bandar 

Lampung? 

 

The approaches used in this research are normative, juridical and empiric 

approach. The data used are primary and secondary data.  

 

The result of this research shows that control that is done by Cooperation Service, 

The Small and Medium Enterprises, Industry, and Commerce are done by doing 

two controls, those are particular control and periodic control. The restraint can be 

done through observing, investigating, evaluating that is done by related 

institution. In doing control of that, Cooperation Service, The Small and Medium 

Enterprises, Industry, and Commerce face some barriers such as the control that is 

not done periodically in each minimarket, the realization of coordination inter-

instance is less, the meeting of inter-instance is less, the inspection to retail outlet 



is less, and society consciousness in giving information is less too, and also there 

is a bribe. 

 

Key Words: Policy, Restraint and Control, Alcoholic Beverage, and Minimarket. 
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Oleh 

 

ANANDA KHUMAIROH 

 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yaitu bahan 

psikoaktif yang apabila dikonsumsi mengakibatkan penurunan kesadaran. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-

DAG/PER/1/2015 minuman beralkohol hanya dapat diperjual belikan di 

Supermarket, Hypermarket, Restoran, Bar dan Hotel, yang peredaraannya untuk 

kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah kota Bandar Lampung 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran 

Penjualan Minuman Beralkohol. Minimarket di kota Bandar Lampung masih ada 

yang memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah pelaksanaan 

kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung tentang Pengendalian dan 

Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol di 

Minimarket? serta b) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan 

kebijakan pemerintah tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan 

dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Minimarket di Kota Bandar Lampung? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris 

dan data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data sekunder..  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Perdagangan dilakukan dengan dua tahapan yaitu pengawasan khusus dan 

pengawasan berkala. Pengendalian yang dilakukan yaitu meliputi pemantauan, 

pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Dalam melaksanakan 

fungsinya Dinas Perdagangan, mengalami hambatan yaitu dari pengawasan tidak 

dilakukan secara berkala terhadap suatu minimarket, kurang terealisasinya 

koordinasi antar intansi, kurang dilakukannya pertemuan antar intansi, kurang 

terfokus pemeriksaan kepada toko pengecer, kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam memberikan informasi dan adanya perbuatan suap.  



Kata Kunci : Kebijakan, Pengendalian dan Pengawasan, Minuman Beralkohol, 

dan Minimarket. 
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MOTO 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, dan henya kepada Tuhan- mulah hendaknya kamu berharap. 

 (Q.S. Al-Insyrah : 6-8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

 

Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau biasa dikenal  

sebagai minuman beralkohol di Indonesia sudah semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat tertentu akan 

minuman beralkohol, semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang 

menyediakan minuman ini, seperti club, cafe, bar, diskotik, dan sebagainya mulai 

dari kadar alkohol yang rendah hingga yang paling tinggi. Minuman Beralkohol 

adalah minuman yang mengandung Etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang 

apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman yang 

mengandung etanol dihasilkan dari penyulingan yang diproduksi dengan cara 

fermentasi biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran.
1
 Menurut Peraturan 

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

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol pasal 1 menyatakan 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 fermentasi tanpa destilasi. Adapun dampak negatif dari minuman 

                                                           
1
 Aminudin, Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan (Jakarta : Quadra,  2010). hlm. 8 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan_psikoaktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesadaran


2 
 

beralkohol dari segi kesehatan yaitu gangguan fisik, gangguan jiwa, gangguan 

terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menimbulkan gangguan 

kesehatan jasmani dan rohani.
2
 

 

Mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif, bila 

dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik 

(GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. 

Timbulnya GMO disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. 

Karena alkohol bersifat adiktif, maka orang yang sering mengkonsumsi tanpa 

sadar akan menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau 

mabuk. Mereka yang sudah ketagihan biasanya akan mengalami suatu gejala yang 

disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. 

Mereka akan sering gemetar, jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan 

banyak berhalusinasi.
3
 Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan 

maka sudah selayaknya pemerintah memiliki kewenangan untuk membatasi 

peredaran serta penjualan minuman beralkohol dengan cara adanya pengawasan 

yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah, untuk mengurangi peredaran 

minuman beralkohol. 

 

Larangan penjualan minuman beralkohol golongan A di minimarket masih 

dianggap memberatkan oleh berbagai pihak, hal tersebut menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi penjualan minuman beralkohol yang lepas dari pengawasan 

pemerintah. Kebutuhan masyarakat mengenai ketersediaan minuman beralkohol 

yang tinggi dan paket kebijakan ekonomi melatar belakangi pelonggaran 

                                                           
2
 Aminudin, Op.Cit. hlm. 20 

3
 Aminudin , Ibid. hlm. 18 



3 
 

(deregulasi) peraturan penjualan minuman beralkohol. Toko pengecer atau 

minimarket berdalih bahwa pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol 

yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang dan belum memiliki pengaturan 

yang jelas dalam pemberian sanksi. Hal tersebut didukung oleh beberapa 

minimarket dan toko pengecer dikota Bandar Lampung yang masih menjual 

minuman alkohol dengan berbagai merek. 

 

Mengkonsumsi minuman beralkohol dalam kehidupan sehari-hari sepertinya 

sudah tidak asing lagi, bahkan saat ini dikonsumsi oleh remaja, orang dewasa, 

hingga orang tua. Faktor yang memicu untuk mengkonsumsi minuman beralkohol 

bukan terletak pada rasa minuman tersebut, melainkan terletak pada lingkungan, 

pengaruh teman, media dan teknologi serta budaya dalam masyarakat. Dampak 

negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol seperti yang dijumpai dalam 

berbagai pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik, banyak 

pengguna yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang kemudian hari harus 

berurusan dengan pihak kepolisian ketika atau setelah mengonsumsi minuman 

beralkohol. Minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat 

mengakibatkan penurunan tingkat konstrasi dan pengendalian diri sehingga 

tingkah laku pengguna minuman alkohol tidak terkontrol dan akan menibulkan 

tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral.
4
 Sebagai 

contoh adalah kasus pemerkosaan terhadap dua warga di Lampung Tengah yang 

terjadi setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku memakai modus 

menjadi seorang polisi dalam keadaan mabuk dan kemudian memperkosa korban 

(Lampung Post, 4 Juni 2015). Selain itu mengonsumsi minuman beralkohol 

                                                           
4
 Aminudin, Op.Cit. hlm. 22 
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menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan darat. 

Contohnya kecelakaan tunggal kendaraan roda empat yang mengakibatkan satu 

orang tewas dan empat orang lainnya luka-luka (Lampung Post, Minggu 13 

September 2015). 

 

Indonesia adalah negara Pancasila yang menghormati sendi-sendi agama, maka 

perlu adanya pengaturan yang ketat terhadap peredaran minuman beralkohol. 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi atau menekan penjualan 

minuman beralkohol dengan memaksimalkan pengawasan dan pengendalian 

minuman beralkohol di minimarket dan pemerintah juga perlu melakukan operasi 

terhadap izin penjualan, operasi mendadak dengan jangka waktu yang lebih 

intensif (sidak rutin), serta pencabutan izin penjualan apabila toko pengecer atau 

minimarket tetap menjual minuman beralkohol. 

 

Pengawasan dilakukan pemerintahan dengan cara mengeluarkan peraturan 

perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Peraturan 

tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 

20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, 

dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam Pasal 18 ayat (1) dalam peraturan 

ini mengatur bahwa setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB
5
 Distributor, 

Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan 

minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
6
 

Pada ayat (2) menyatakan bahwa SIUP-MB yang dimiliki oleh perusahaan 

                                                           
5
 IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) adalah perusahaan yang mendapatkan 

penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol. 
6
 SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), Surat izin untuk dapat 

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol 
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berlaku juga untuk minuman beralkohol golongan A pada ayat (3) menyatakan 

bahwa pengecer
7
 yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib 

memilki SKPA
8
 dan pada ayat (4) penjual langsung yang hanya menjual minuman 

beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A.
9
 Untuk kota Bandar Lampung 

Pengawasan dan Pengendalian pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol ditur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, serta Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 80 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

 

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-

DAG/PER/1/2015 minuman beralkohol hanya boleh diperjual belikan di 

Supermarket, Hypermarket, Restoran, Bar dan Hotel yang peredarannya diawasi 

oleh Negara yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala 

Dinas Provinsi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bupati/ 

Walikota dan Gubernur atau Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan 

Perdagangan Kota. Namun setelah adanya Deregulasi terhadap peraturan ini maka 

Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur peredaran minuman 

beralkohol tersebut. Melihat kelonggaran tersebut maka pemerintah seharusnya 

mengambil tindakan dalam hal pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan 

penjualan minuman beralkohol.  

 

 

 

                                                           
7
 Pengecer Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol kepada 

konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 
8
 SKPA adalah Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A. 

9
 SKPL-A adalah Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

jauh mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tersebut, dalam 

bentuk analisis yang peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: 

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah tentang Pengendalian dan Pengawasan 

terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Minimarket 

di Kota Bandar Lampung. 
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1.2.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah kota Bandar 

Lampung tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan 

Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintah Daerah kota Bandar Lampung tentang Pengendalian dan 

Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol di 

Minimarket? 

 

1.2.2. Ruang Lingkup 

 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pada 

pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Pengendalian dan Pengawasan 

terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Minimarket di 

Kota Bandar Lampung dengan melihat dari peraturan-peraturan yang menjadi 

dasar kajian penelitian pokok pembahasan ini. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pokok bahasan di atas maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Bandar 

Lampung tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan 

Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung tentang 

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman 

Beralkohol di Minimarket. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu 

hukum termasuk didalamya ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkaitan 

dengan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah mengenai Pengendalian dan 

Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol pada 

Minimarket di Kota Bandar Lampung. 

b. Manfaat Praktis 

 

a) Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang 

hukum; 

b) Referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau informasi yang 

berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

atau daerah mengenai kebijakan pemerintah. 

c) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas 

Lampung bagian Hukum Administrasi Negara.  

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.  Pengertian Pelaksanaan dan Bentuk Pelaksanaan 

 

 

Pelaksanaan menurut Westra adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa 

yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu 

dimulainya peraturan.
1
 Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo Pelaksanaan adalah 

proses dalam membentuk rangkaian kegiatan, yang berawal dari kebijakan guna 

memncapai suatu tujuan tertentu. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa 

pelaksanaan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetepkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). Pelaksanaan menunjuk pada sejumlah 

kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan 

hasil yang ingin dicapai oleh pejabat pemerintah. Pelaksanaan mencakup beberapa 

kegiatan diantaranya: 

                                                           
1
Rahardjo Adisasmita,  Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), hlm. 70 



10 
 

a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung 

jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang 

dibutuhkan agar terlaksananya sebuah peraturan; 

b. Badan-badan pelaksana mengembangkan anggaran dasar menjadi arahan-

arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana program suatu kebijakan; 

c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dengan 

menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. 
2
 

Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan 

a. Pelaksanaan berdasarkan sistem nilai yang diacu 

Pelakasanaan berdasarkan dengan sistem nilai yang mengacu pada pelaksanaan 

evaluasi diantaranya: 

a) Evaluasi Semu yaitu sistem pelaksanaan yang menggunakan metode-

metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat 

menghasilkan suatu kebijakan, tanpa adanya usaha untuk mencari manfaat 

atau nilai dari suatu kegiatan (manfaat atau nilai merupakan suatu yang 

dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial); 

b) Evaluasi Formal yaitu pelaksanaan yang menggunakan metode deskriptif 

untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat serta dapat dipercaya 

mengenai hasil-hasil kebijakan dengan mengevaluasi tujuan dari suatu 

kegiatan. 

b. Pelaksanaan berdasarkan dengan evalusi 

Pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: 

                                                           
2
 Winarno, Budi, Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service. 2014) 

hlm. 148 
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a) Perbandingan antara sebelum dan sesudah yang hanya berlaku untuk satu 

atau satu kegiatan yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum 

dan sesudah adanya intervensi; 

b) Perbandingan antara dengan atau tanpa intervensi yang hanya berlaku 

untuk lebih dari satu kegiatan dengan membandingkan antara kegiatan 

yang diberi intervensi dengan kegiatan yang tidak diberi intervensi dalam 

waktu yang bersamaan; 

c) Perbandingan antara kenyataan dan rencana yang hanya membandingkan 

antara rencana dengan kenyataan di lapangan (sesuai atau tidak); 

d) Efisiensi penggunaan dana, pelaksanaan tersebut dilakukan dengan 

mengevaluasi sebelum dilakukannya kegiatan, saat dilakukannya 

kegiatan, dan setelah dilakukannya pelaksanaan. 

c. Pelaksanaan berdasarkan kriteria evaluasi 

Pelaksanaan ini dilakukan dengan menekankan pada efektifitas, efisiensi, 

ketepatan sasaran, pemerataan, dan ketepatgunaan
3
. 

 

2.2.  Kebijakan Pemerintah 

 

 

Kebijakan menurut Werf adalah usaha dalam mencapai tujuan tertentu dan dalam 

urutan tertentu. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang dibuat atas dasar 

keinginan yang luas, sedangkan kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan 

yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan yang 

menyangkut kepentingan umum. 

Dalam sistem administrasi negara kebijakan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
4
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1. Kebijakan Internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan 

mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. 

2. Kebijakan Eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat  

umum, sehingga kebijakan tersebut harus tertulis. 

 

Kebijakan pemerintah menurut Carl J. Friedrich adalah suatu arah tindakan yang 

diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya yang diharapkan 

dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu 

cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. 

Dimock dalam bukunya “Administrasi Publik” mengatakan bahwa mengarahkan 

kebijaksanaan pemerintah adalah perpaduan dan kristalisasi dan pada pendapat-

pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam 

masyarakat.
5
 Sedangkan menurut George Edward III implementasi kebijakan 

adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan 

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu 

kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka kebijakan itu 

mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan 

dengan sangat baik.
6
 

 

Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai 

“serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-

konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu 

keputusan tersendiri”.
7
 Kebijakan pemerintah sama halnya dengan kebijaksanaan 

                                                                                                                                                               
4
 Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kebijakan Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara. 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 4 
5
 Soenarko, Administrasi Publik (Surabaya: Universitas Airlangga, 2003) hlm. 43 

6
 Winarno, Budi, Good  Governance. Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi. (Surabaya: Insani 

Cendikia,2002)  hlm. 126 
7
 Op.Cit. hlm. 20 
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pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah pusat berupa Peraturan Pemerintah 

(PP), Keputusan Menteri (kepmen) dan apabila kebijakan tersebut dibuat oleh 

Pemerintah Daerah maka disebut dengan Surat Keputusan (SK), dan Peraturan 

Daerah (perda).
8
 

Pemerintah dalam menyusun kebijakan mengacu pada hal-hal berikut:
9
 

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi atau tidak melanggar 

kentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Konsistensi dengan kebijaksaan yang lain yang belaku; 

3. Berorientasi pada masa depan; 

4. Jelas dan tepat serta transparan; 

5. Dirumuskan secara tertulis. 

 

 

Pemerintah Indonesia memiliki tahapan-tahapan dalam merumuskan suatu 

kebijakan:
10

 

a. Perumusan Masalah 

Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah 

publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. 

b. Agenda Kebijakan 

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Hanya 

masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda 

kebijakan. 

c. Pemilihan Alternatif Kabijakan  

Para perumus kebijakan akan dihadapkan dengan alternatif-alternatif pilihan 

kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah. 

 

                                                           
8
 Mulyadi, Dedi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. (Bandung: Alfabeta, 2015)  

hlm.12 
9
 Winarno, Budi. Op.Cit. hlm. 120 

10
 Op.Cit. hlm. 122 
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d. Penetapan Kebijakan 

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara 

untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam 

pemebntukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut 

sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 

 

2.2.1. Lingkungan dan Sistem Kebijakan 

Lingkungan kebijakan seperti adanya penggunaan minuman beralkohol, 

peningkatan kriminalitas akibat minuman beralkohol pada suatu negara akan 

mempengaruhi pemerintah untuk menanggulanginya, yaitu dengan memasukan ke 

dalam agenda pemerintahan yang akan melahirkan suatu kebijakan dengan tujuan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam membuat suatu kebijakan tidak 

dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan kemudian ditransformasikan kedalam 

suatu sistem politik. Adanya dua variabel lingkungan : 

a. Lingkungan Kebudayaan Politik yaitu setiap masyarakat yang memiliki 

budaya yang berbeda serta nilai dan kebiasaan hidup yang berbeda. Hal 

tersebut akan mempengaruhi tindakan sosial. Kebudayaan politik adalah 

bagian dari kebudayaan masyarakat yang mencakup nilai, kepercayaan, dan 

sikap tentang apa yang akan dilakukan pemerintah, serta bagaimana 

menjalin hubungan dengan warga negaranya; 

b. Lingkungan Sosial Ekonomi yaitu isntrumen untuk menyelesaikan konflik 

antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan antara pemerintah dengan 

privat, yang bersumber dari konflik sosial dan ekonomi.
11

 

                                                           
11

 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)  hlm.14 
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Sistem kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen dan 

setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur 

metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peremalan masalah, 

rekomendasi, dan pemantauan yang menimbulkan suatu kebijakan serta evaluasi 

dari perumusan suatu kebijakan.
12

 

 

2.2.2. Bentuk Kebijakan Pemerintah 

Pembentukan kebijakan merupakan proses intelektual, dalam pembentukan 

kebijakan individu-individu yang terlibat dalam pembentukan kebijakan 

menerima, menganalisi, dan memilih diantara alternatif-alternatif bentuk dari 

kebijakan.
13

 Adapun  bentuk-bentuk dari kebijakan pemerintah adalah:
14

 

a. Kebijakan Subtantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan 

dilakukan pemerintah contohnya subsidi BBM, kebijakan raskin 

b. Kebijakan Prosedural adalah bagaimana kebijakan subtantif tersebut dapat 

dijalankan, contohnya bagaimana prosedur dalam memperoleh raskin 

c. Kebijakan Distributif adalah distribusu pelayanan atau kemanfaatan pada 

masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu 

d. Kebijakan Re-Distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, 

pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam 

masyarakat 

e. Kebijakan Regulator adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau 

pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat 

f. Kebijakan Material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber 

                                                           
12

 Ibid. hlm. 18 
13

  Winarno, Budi, Op.Cit. hlm. 95 
14

 Subarsono, Op.Cit. hlm 19 
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daya konkrit pada kelompok sasaran 

g. Kebijakan Simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis 

pada kelompok sasaran 

h. Kebijakan yang berhubungan dengan Barang Umun (public goods) adalah 

kebijkaan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik 

i. Kebijakan Barang Private adalah kebijakan yang mengatur penyediaan 

barang atau pelayanan untuk pasar bebas. 

 

2.3. Pengendalian dan Pengawasan 

2.3.1. Pengertian Pengendalian 

 

 

Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan, pengekangan terhadap kemajuan 

(tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta 

menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil.
15

 Pengendalian menurut George R 

Terry adalah sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar 

apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan 

melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana 

yang selaras dan seimbang.
16

 Pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan 

dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu organisasi mengenai 

sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, secara terus-menerus dan berkesinambungan agar semua dapat 

berfungsi secara maksimal, efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis Pengendalian 

yaitu: 

                                                           
15

 Pengertian Pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
16

 Subarsono, Ibid. hlm. 35 
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a. Pengendalian umpan balik (feedback control) memperoleh informasi 

mengenai aktivitas-aktivitas yang telah selesai dijalankan. Pengendalian ini 

memungkinkan perbaikan di masa mendatang dengan mempelajari apa yang 

terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, tindakan perbaikan terjadi setelah 

kejadian. 

b. Pengendalian simultan (concurrent control) menyesuaikan proses yang 

sedang berjalan. Mengendalikan aktivitas pemantauan yang terjadi saat ini 

untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terlalu jauh dari standarnya. 

c. Pengendalian kedepan (feedforward control) mengantisipasi dan mencegah 

masalah masalah. Pengendalian ini memerlukan perspektif jangka panjang. 

Pengendalian dalam rangka pengawasan terhadap minuman beralkohol diterapkan 

kepada:
17

 

1. Importir minuman beralkohol, Distributor, dan Sub Distributor; 

2. Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB), Penjual Langsung, Pengecer miuman 

beralkohol golongan A, B, dan C, serta Penjual Langsung dan/atau pengecer 

minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan; 

3. Perizinan, Standar Mutu, Impor, pelaksanaan, pengedaran dan penjualan 

minuman beralkohol golongan A, B, dan C. 

 

 

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penjualan dan/atau 

peredaran minuman beralkohol adalah bertujuan untuk menekan jumlah pengguna 

minuman beralkohol karena minuman beralkohol disalah gunakan dikalangan 

remaja dan anak-anak serta meminimalisasi tindak kriminal dan kenakalan remaja 

yang disebabkan oleh pikiran mereka yang terpengaruh oleh minuman beralokol. 

Adapun hal-hal yang dikendalian oleh pemerintah terhadap minuman beralkohol 

adalah: 

                                                           
17

 Dikutip dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah serta Perdagangan Kota 

Bandar Lampung 
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a. Pengendalian terhadap produksi minuman beralkohol 

b. Pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol yang hanya  dapat 

diedarkan setelah memiliki izin edar dan hanya dapat diperdagangkan oleh 

pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman 

beralkohol sesuai dengan penggolongannya 

c. Pengendalian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Minuman 

Beralkohol (SIUP-MB) 

d. Pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol 

 

2.3.2. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan
18

, pengawasan adalah proses 

kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau 

diselanggarakan, atau diselanggarakan dengan dasar apa yang dikehendaki, 

direncanakan, atau diperintahkan. Lord Acton mengatakan bahwa setiap 

kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu 

dengan adanya keleluasaan bertindak dapat menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat.
19

 Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut:
20

 

1. Pengawasan Intern 

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang 

organisatoris atau struktural yang masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan 

sendiri. 

 

                                                           
18

 Pengertian Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
19

 Subarsono, Op.Cit hlm.34  
20

 Mulyadi, Dedi, Ibid. hal. 64 
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2. Pengawasan Ekstern 

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga 

yang secara organisatoris atau struktural berada diluar pemerintahan. 

Pengawasan menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu:
21

 

1) Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan 

dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan, dengan maksud untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan; 

2) Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan meneliti 

dan mengawasi dokumen-dokumen. Pengawasan itu dilakukan setelah 

tindakan terjadi untuk membandingkan hal-hal yang telah terjadi dengan 

usaha apa yang akan dilakukan. 

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah 

mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi terealisasi.
22

 Sedangkan 

tujuan pengawasan menurut Sukarno K. adalah sebagai berikut: 

a. untuk mengetahui apakah sesuatu atau sebuah aturan berjalan dengan 

rencana yang digariskan 

b. untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan 

instruksi serta asas-asas yang telah diintruksikan 

c. untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemhan-kelemahan, dalam bekerja 

d. untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien 

e. untuk mencari jalan keluar, apabila ternyata dijumpai kesulitab-kesulitan, 

kelemahan-kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.
23

 

  

                                                           
21

 Bohari, Pengawasan Keuangan, (jakarta: Rajawali, 1992) hlm 25 
22

 M. Manullang,  Dasar-Dasar Managemen, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1995) hlm. 173  
23

 Sukarno K, Dasar-Dasar Managemen, (Jakarta : Miswar, 1992) hlm. 105 
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Suatu kebijakan dianggap berkualitas dan dapat di implementasikan, ditentukan 

oleh beberapa faktor diantaranya:
24

 

a. Tujuan yang ingin dicapai harus memiliki kriteria rasional dan diinginkan; 

b. Persepsi yang digunakan realistis dan terukur; 

c. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. 

 

Secara yuridis tidak adanya pelarangan mutlak untuk minuman beralkohol, aturan 

terkait dengan perdagangan minuman beralkohol menjadi salah satu aturan 

disektor perdagangan yang masuk dalam deregulasi. Dalam Permendag 

No.06/M/-DAG/PER/1/2015 menyatakan bahwa minuman beralkohol tidak 

diperbolehkan untuk diperjual belikan di minimarket dengan kadar alkohol etanol 

lebih dari 0% hingga 5% Golongan A, golongan B dengan kadar melebihi 5% 

hingga 20%, golongan C 20% hingga 55%, minuman beralkohol tradisional 

dengan berbagai jenis nama, serta minuman beralkohol racikan. Peraturan tentang 

penjualan minuman beralkohol sudah mulai diterapakan oleh pemerintah, 

minuman yang mengandung alkohol hanya boleh dijual di supermarket atau 

hypermarket dan harus dikonsumsi di tempat apabila dibeli di bar dan restoran. 

 

Pengadaan minuman beralkohol golongan A di Kota Bandar Lampung dilakukan 

oleh distributor dan/atau sub distributor yang ditunjuk oleh pabrik (industri dalam 

negeri), distributor dan importir antar pulau.
25

 Distributor atau sub distributor 

diharuskan memiliki izin peredaran dari pemerintah daerah. Jumlah minuman 

beralkohol golongan A yang dimaksukan ke setiap daerah setiap tahunnya 

                                                           
24

 Ibid, hal. 66 
25

 Dilihat di TVRI Lampung,  Minggu, 10 September 2015, pukul 17.23 wib 
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ditetapkan oleh kepala daerah dengan pertimbangan: 
26

 

a. Kebutuhan masyarakat/konsumen minuman beralkohol dan; 

b. Pengaruh negatif dan peredaran minuman beralkohol. 

 

Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap minuman beralkohol adalah: 

1. Menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan 

terhadap peredaran minuman beralkohol 

2. Mengawasi penggunaan minuman alkohol agar sesuai dengan kegunaan 

3. Meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh peredaran dan/atau penjualan 

minuman beralkohol. 

 

 

2.4. Pengadaan Minuman Beralkohol 

 

 

Kementerian Perdagangan (kemendag) merelaksasi
27

 Peraturan Direktur Jendral 

Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) Nomor 04/PDN/PER/4/2014 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol Golongan A. Dalam relakasasi peraturan ini, pemerintah daerah akan 

diberikan wewenang untuk menetapkan daerah mana saja yang diperbolehkan 

dalam menjual bir dan minuman sejenisnya. Daerah yang bukan kawasan wisata 

tetap bisa memperdagangkan minuman beralkohol namun harus memenuhi syarat 

yang telah ditentukan oleh pemerintah. Larangan penjualan minuman beralkohol 

di minimarket yang ditetapkan tetap diberlakukan. Relaksasi peredaran minuman 

beralkohol menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Aturan tersebut 

memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menentukan lokasi mana 

                                                           
26

 Dilihat di Wide Shot, Kamis, 3 September 2015, pukul 16.14wib 
27

 Relaksasi dalam KBBI: Pengenduran, dalam sebuah peraturan adalah pelonggaran 
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saja yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol di daerahnya masing-

masing. 

 

Pemerintah pusat memberikan kewenangam secara penuh kepada pemerintah 

daerah yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Tujuan dari 

dilakukannya relaksasi tersebut karena adanya daerah wisata yang banyak 

dikunjungi oleh wisatawan asing dan penurunan nilai kontribusi minuman dari 

penjual ritel seperti minimarket. Aturan yang terkait dengan perdagangan 

minuman beralkohol menjadi salah satu aturan disektor perdangan.
28

 

 

Minuman beralkohol golongan A tidak lagi diperbolehkan untuk diperdagangkan 

di minimarket atau toko pengecer lainnya dengan alasan perlindungan moral 

generasi muda. Setelah 5 bulan implementasi terhitung sejak 16 april 2015 sampai 

dengan november 2015 penjualan produk minuman berbahan dasar malt tersebut 

kemungkinan kembali terbuka bersamaan dengan deregulasi yang digagas 

pemerintah. Menurut Rachmat Gobel “penggegas kebijakan” menyatakan bahwa 

alasan moral sebagai landasan utama terbitnya regulasi tersebut, perubahan 

peraturan menteri dilakukan untuk menjaga moral dan kesehatan generasi muda. 

Namun implementasi yang belum cukup lama, peraturan tersebut menjadi salah 

satu dari kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan daya beli 

masyarakat, daya saing industri, serta investasi ditengah-tengah kelesuhan 

ekonomi indonesia. 

 

                                                           
28

 Dikutip dari Republika.com- Lampung, diakses 15 Oktober 2015 
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Deregulasi
29

 dari kebijakan tersebut bertujuan untuk menegaskan kembali peran 

pemerintah daerah (pemda) dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol 

golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara terperinci dari 

pengertian tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjualan minuman 

beralkohol. Penderegulasian yang dilakukan pemerintah berlandaskan pada 

pedagang eceran yang hanya boleh menjual minuman beralkohol yang merupakan 

kawasan, lokasi atau daerah wisata. Dengan adanya deregulasi tersebut, kota-kota 

yang tidak termasuk daerah atau kawasan wisatapun bisa memperjual belikan 

minuman beralkohol secara bebas. 

 

Menurut Fahira Idris, “dibalik pelonggaran penjualan minuman beralkohol pihak 

yang diuntungkan adalah produsen”. Produsen di Indonesia sewenang-wenang 

dalam mempromosikan dan menjual produknya, tanpa melihat dampak yang 

ditimbulkan dari penjualan tersebut. Penjualan yang dilakukan dengan akses yang  

bebas mengakibatkan kepada generasi muda menjadi gemar mengkonsumsi 

minuman tersebut. Mengkonsumsi minuman berlkohol bukanlan budaya asli dari 

Indonesia yang tidak selayaknya dijadikan acuan sebagai ciri khas generasi 

muda.
30

 

 

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 06/M-DAG/PER/1/2015  menuai 

dukungan dan kecaman. Peraturan baru ini menggantikan Permendag No. 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, 

Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol yang melarang minimarket dan 

pengecer menjual minuman berakohol dengan kadar alkohol dibawah dan/atau 

                                                           
29

 Deregulasi dalam KBBI: Kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan 
30

 Dilihat dari Metro Tv, Primetime News, Kamis, 29 Oktober 2015, pukul 20.00 wib 
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sampai dengan 5% atau jenis bir. Peraturan baru ini didasari oleh keprihatinan 

Rachmat Gobel atas kebebasan anak-anak usia dibawah 21 tahun dalam 

mengonsumsi bir dan merokok yang dianggap sebagai gaya hidup yang salah. 

Aturan baru ini menurut Gobel bertujuan untuk merubah masa depan dan menjadi 

bagian dari revolusi mental bangsa Indonesia diera globalisasi.
31

 Adanya pihak 

yang setuju atau menentang dari suatu kebijakan adalah hal yang biasa. Penjualan 

minuman beralkohol yang dibatasi peredarannya menjadi suatu kebijakan yang 

disambut baik oleh generasi bangsa yang anti dengan minuman beralkohol. 

Larangan tersebut adalah faktor yang dapat mengurangi angka kematian yang 

ditimbulkan dari minuman beralkohol, namun dilarangnya pendistribusian bebas 

mengakibatkan menurunnya pendapatan negara dari tarif cukai minuman yang 

mengandung etil alkohol. 

 

Tulus Abadi menyatakan “pembebanan bea cukai terhadap minuman beralkohol 

dibebankan kepada konsumen”, pembebanan bea cukai tersebut dimaksudkan agar 

masyarakat perlahan-lahan mengurangi dalam mengonsumsi minuman 

beralkohol. Menurut saya larangan ini baik, dengan alasan semua orang 

mempunyai akses untuk pergi ke minimarket dan toko pengecer lainnya. Setiap 

orang bebas membeli alkohol meski ada batasan usia konsumen. Sebaliknya jika 

minuman keras hanya dijual di bar, maka pembelinya dilakukan oleh orang-orang 

yang sudah diperbolehkan berdasarkan usia. Saya setuju apabila pemerintah akan 

membatasi usia konsumsi alkohol oleh anak-anak dibawah umur sekaligus 

melindungi moral masyarakat.
32
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 Dilihat dari Metro Tv, Trending Topic, Kamis, 29 Oktober 2015, pukul 19;48 wib 
32

 Dilihat dari Metro Tv, Metro Hari Ini, Diakses pada Kamis, 29 Oktober 2015,pukul  17:34 Wib 
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Implementasi terhadap kebijakan ini memerlukan waktu untuk masyarakat 

mengerti dan menerapkannya. Indonesia dengan penduduk yang beraneka agama 

dan budaya menjadikan salah satu alasan untuk sulitnya mengimplemetasikan 

kebijakan ini, seperti di Bali yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Di 

Indonesia, sosialisasi tentang larangan usia dalam pembelian atau mengonsumsi 

minuman beralkohol ini tidak diterapkan dengan maksimal. Pengusaha atau 

penjual minuman beralkohol memprotes dan menginginkan untuk pemerintah 

mempertimbangkan kembali peraturan baru ini dengan alasan perbedaan 

kebudayaan, adanya wisatawan asing yang datang ke Indonesia dan 

mengoptimalkan kembali pajak negara. Kebijakan ini adalah langkah permulaan 

yang cukup baik tapi perlu diiringi dengan munculnya masalah baru, yaitu 

kekhawatiran akan  maraknya mafia atau penjual minuman alkohol oplosan atau 

minuman alkohol lokal yang kadar alkoholnya lebih tinggi dari bir, maka 

kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. 

 

2.5. Penjualan Minuman Beralkohol 

 

 

Dalam pasal 18 Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 menyatakan bahwa 

setiap perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, Subdistributor, Pengecer 

(supermarket atau hypermarket), yang memperdagangkan minuman beralkohol 

golongan B dan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 

Beralkohol (SIUP-MB). Pasal 22 ayat (5) menyatakan Permohonan SIUP-MB 

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 

dan telah berbadan hukum  dengan melampirkan dokumen persyaratan dan 

menunjukan asli: 
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a. Fotocopy akta pendirian PT dan pengesahan badan hukum dari pejabat 

yang berwenang dan akta perubahan; 

b. Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer Minuman 

Beralkohol; 

c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 

d. Fotocopy Surat Izin TBB dari Menteri Keungan; 

e. Fotocopy SIUP Menengah dan SIUP Besar; 

f. Fotocopy Tanda daftar Perusahaan (TDP); 

g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Paja (NPWP); dan 

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

perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB. 

 

Penjualan adalah  pekerjaan  membeli  barang dari  suatu  tempat  dan  suatu  

waktu  dan  menjual  barang  tersebut di  tempat  dan waktu  lainnya  untuk  

memperoleh  keuntungan. Dalam menjual minuman beralkohol distributor yang 

ditunjuk harus Produsen atau Importir yang wajib memenuhi persyaratan sebagai 

berikut:
33

 

1. Bentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh 

Warga Negara Indonesia; 

2. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar dan Surat Izin 

Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagai distributor 

Minuman Beralkohol Golongan B dan C; 

3. Mempunyai atau menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman 

Beralkohol yang tersendiri dan memiliki atau menguasai alat angkut yang 

memadai; 

4. Mempunyai jaringan Distributor Minuman Beralkohol sampai tingkat Sub 

Distributor di wilayah kerjanya dibuktikan dengan daftar Sub Distributor 

yang ditujukan; 

5. Telah berpengalaman dibidang distribusi Minuman Beralkohol sekurang-

kurangnya 2(dua) tahun; 

6. Berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab, dedikasi tinggi, dan 

melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol; 

 

Penyimpanan minuman beralkohol harus sesuai dengan syarat sebagai berikut: 

1. Penyimpanan Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Penjual 

Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan 

Golongan A, B, dan C, wajib menyimpan di gudang yang terpisah dengan 

barang-barang lainnya; 

2. Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, B, dan C 

dari gudang penyimpan wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan; 
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 Dikutip dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah , serta Perdagangan Provinsi 

DKI Jakarta 
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3. Kartu Data Penyimpanan sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, 

tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari 

gudang dan asal gudang; 

4. Kartu Data Penyimpanan wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas 

yang melakukan pemeriksaan.  

 

Persyaratan Pengurusan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) 

Golongan A, B dan C: 

a. Fotocopy KTP Pemilik/Pengusaha/Penanggung Jawab yang masih 

berlaku; 

b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum; 

c. Fotocopy SIUP untuk Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan 

A; 

d. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) / Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP ); 

e. Fotocopy Surat Izin Gangguan ( IG / HO ); 

f. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ); 

g. Fotocopy Surat Kepemilikan / Kontrak / Sewa Tempat; 

h. Fotocopy surat penunjukan dari produsen atau IT-MB atau Distributor 

atau kombinasi keempatnya sebagai pengecer; 

i. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol / ethanol minuman 

beralkohol yang akan diedarkan / diperjualbelikan dan telah terdaftar pada 

kementrian yang membidangi kesehatan. 

 

 

2.5.1. Penggolongan dan Jenis Minuman Beralkohol 

 

 

Jenis-jenis minuman yang mengandung alkohol yang 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);  
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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). 

Dampak negatif dari minuman beralkohol dari segi kesehatan anatar lain sebagai 

berikut: 

1. Gangguan Fisik: dapat menimbulkan kerusakan hati, jantung, pangkreas dan 

peradangan lambung, otot saraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten 

serta gangguan seks lainnya; 

2. Gangguan Jiwa: dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga 

menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan 

belajar dan gangguan jiwa tertentu; 

3. Gangguan Kamtibmas: perasaan seseorang tersebut mudah tersinggung dan 

perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian 

diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak 

terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan 

sikap moral serta dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal; 

4. Menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, merusak fungsi organ 

vital tubuh: otak, jantung, ginjal, sumsum tulang belakang, menghambat 

pembentukan trombosit, anemia dan leukimia, hati, dan paru-paru serta 

menjauhkan diri dari Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Adapun jenis-jenis minuman beralkohol:
34

 

a. Minuman beralkohol dengan Golongan A 

a) Shandy 

b) Bir/Beer 

c) Ale 

d) Hitam/stout 

e) Low Alcohol Wine 

f) Minuman Beralkohol Berkarbonasi 

g) Minuman Ringan Beralkohol 

h) Anggur Brem Bali 

 

b. Minuman Beralkohol Golongan B 

a) Anggur/ Wine 

b) Minuman Fermentasi Pancar/Sparking Wine/Champagne 

c) Carbonated Wine 

d) Koktail Anggur/Quinie Tonic Wine 

e) Honey Wine 

f) Malt Wine 

g) Meat Wine/Beef Wine 
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c. Minuman Beralkohol Golongan C 

a) Brendi 

b) Rum 

c) Gin 

d) Vodka 

e) Cordial 

f) Tequila 

g) Aperitif 

h) Geneva 

i) Sopi Manis/Liqueurs 

j) Arak 

 

Dalam Menperindag No.20/M-DAG/PER/4/2014 pihak-pihak yang diperbolehkan 

menjual minuman beralkohol adalah pengecer yang terdiri dari minimarket, 

supermarket, hypermarket dan pengecer lainnya. Dalam peraturan ini mimimarket 

dan pengecer diperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan syarat sebagai 

berikut: 

a) Penempatan minuman beralkohol golongan A ditempatkan pada tempat 

khusus dan terpisah dengan produk lainnya dan diberi stiker/tanda batas usia 

pembeli 21 tahun atau lebih; 

b) Dalam meletakkan minuman beralkohol golongan A, konsumen tidak boleh 

lagi mengambil produknya sendiri melainkan petugas kasir; 

c) Konsumen wajib menunjukan kartu identitas (KTP) ketika melakukan 

transaksi pembelian minuman beralkohol. 

d) Toko pengecer yang menjual minuman keras harus memiliki luas lantai 

penjualan paling sedikit 12 meter persegi. 

Minuman beralkohol yang dijual secara bebas dapat mengakibatkan rusaknya 

generasi bangsa, karena masyarakat atau pemuda sangat mudah untuk 

mendapatkan minuman tersebut. Tidak adanya pengawasan khusus yang 

dilakukan oleh pemerintahmengenai penjualan minuman beralkohol , dalam pasal 
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14 ayat (1) minuman beralkohol yang dijual di hotel, restoran, dan bar harus 

diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman beralkohol tidak boleh 

dibawa pulang atau dibawa keluar area penjualan.  

 

Penjualan minuman beralkohol di Indonesia dikategorikan sebagai penjualan yang 

bebas,setelah adanya perubahan terhadap Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014, 

penjualan minuman beralkohol tidak diperbolehkan dijual di minimarket atau toko 

pengecer lainnya, hanya diperbolehkan Supermarket atau Hypermarket sesuai 

dengan pasal 14 ayat (3) Permendag No.06/M-DAG/PER/1/2015 Penjualan 

minuman beralkohol haruslah ditempat yang mempunyai lisensi atau izin khusus, 

dan perlu adanya peraturan yang ketat. Sehingga anak dibawah umur tidak dapat 

mempunyai kemudahan dalam membeli serta adanya pemberian sanksi yang tegas 

berupa pencabutan izin usaha maupun denda miliaran rupiah jika pengelola 

ataupun pemiliki minimarket  mengabaikan atas pelanggaran ini. 

 

 

2.5.2. Pembatasan Minuman Beralkohol 

 

 

Dalam Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, 

pemerintah membatasi penjualan minuman beralkohol golongan A dengan kadar 

alkohol sampai dengan 5%. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah peredaran 

penjualan bebas di minimarket atau toko pengecer lainnya. Wisatawan atau 

masyarakat Indonesia yang akan membeli minuman beralkohol dapat membelinya 

di supermarket, hypermarket, restoran, hotel dan bar. Larangan minimarket untuk 

menjual minuman beralkohol golongan A menuai pro dan kontra, sehingga 
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diadakan relaksasi terhadap peraturan sebelumnya. Implementasi tentang 

peraturan ini diserahkan kepada pemerintah masing-masing daerah. Pengaturan 

terhadap penjualan minuman beralkohol harus dilakukan dengan pengawasan 

pemerintah pusat agar tidak merusak generasi muda yang bebas membeli 

minuman beralkohol.  

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Nomor 

04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, 

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa 

tempat-tempat yang diberikan kelonggaran terhadap penjualan minuman 

beralkohol golongan A  haruslah berada di kawasan atau lokasi atau objek 

pariwisata yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) setempat. 

Apabila kawasan wisata yang diberi kelonggaran terhadap penjualan minuman 

beralkohol, pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi peredaran dan 

penjualannya. Pengendalian peredaran penjualan minuman beralkohol yang 

dilakukan oleh pemerintah dinyatakan kurang efektif menekan peredaran 

penggunaan minuman beralkohol, dikarenakan masih sangat banyak masyarakat 

yang mudah dalam mendapatkan minuman beralkohol serta dalam hal 

pengawasannya yang kurang efektif serta efisien menimbulkan permasalahan 

diantanya:
35

 

a. Masih banyak beredarnya minuman beralkohol yang ilegal atau oplosan 

(yang tidak terukur kadar alkoholnya); 

b. Adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat adanya peraturan 

tersebut; 

                                                           
35

 Dilihat di Wide Shot, Kamis, 3 September 2015, pukul 16.14wib 
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c. Berkaitan dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Indonesia (tradisi). 

 

Peredaran minuman beralkohol yang akan dipermudah oleh pemerintah adalah 

suatu hal yang tidak selayaknya dilakukan karena minuman beralkohol 

merupakan salah satu pangkal terbesar dari berbagai kriminalitas seperti aksi 

pemerkosaan, pencurian, perampokan, pembunuhan dan lainnya. Pemerintah 

seharusnya mementingkan pengendalian secara mendasar dengan melarang 

peredaran minuman beralkohol. Apabila peredarannya sudah dapat ditekan 

seminimal mungkin, tindak kriminalitas di Indonesia otomatis akan menurun, 

generasi muda bangsa Indonesia terselamatkan. Pengendalian adalah proses untuk 

mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian dibuat untuk mengantisipasi 

masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan pencegahan terhadap 

perilaku menyimpang yang dilakukan sebagai sarana dan upaya untuk mencegah 

terjadinya perilaku menyimpang serta mengembalikan anggota masyarakat yang 

melanggar dari tatanan nilai dan norma sosial.
36

  

 

Pemerintah melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Indonesia 

bertujuan untuk meninimalisir tindak kriminalitas, menghidupkan kembali 

generasi muda serta mewujudkan nawacita bangsa bangsa Indonesia. Pemerintah 

adalah organ, badan, atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan 

berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.
37

 

 

 

 

                                                           
36

 Wijayanti,Diatmika.  sosiologi,(Klaten, Intan Pariwara, 2009). Hlm. 25 
37

 Rudi,  Hukum Pemerintahan Daerah (Bandar Lampung, PKKPU FH UNILA. 2013) hlm. 46 
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2.6. Pengawasan Pemerintah terhadap Minuman Beralkohol 

 

Pengawasan Pemerintah terhadap perizinan penjualan minuman beralkohol di 

minimarket adalah bertujuan agar tidak dilakukan penjualan di sembarang tempat 

namun hanya di tempat-tempat tertentu saja serta harus dikendalikan melalui 

perizinan dan pengawasan, karena minuman beralkohol yang diminum tanpa 

memperhatikan aturan yang ada (dalam kemasan), dapat berdampak negatif 

terhadap kesehatan maupun dampak sosial. Selain itu perlu adanya pengawasan 

dan pengendalian penjualan minuman beralkohol yang dapat dikendalikan melalui 

perizinan. Dalam melaksanakan pelarangan peredaran minuman beralkohol, 

Pemerintah memiliki fungsi: 

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang larangan minuman 

beralkohol; 

b. Sosialisasi dan penyadaran larangan peredaran minuman beralkohol kepada 

masyarakat dan Pelaku Usaha; dan 

c. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap larangan 

minuman beralkohol. 

 

Adapun unsur-unsur yang dilarang dalam pengadaan minuman beralkohol: 

a. Memproduksi minuman beralkohol dari jenis apapun 

b. Menjual dan membeli minuman beralkohol baik langsung ataupun tidak 

langsung 

c. Mengedarkan minuman beralkohol baik secara langsung maupun tidak 

langsung 

d. Meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol 
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e. Menyimpan minuman beralkohol baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. 

 

Pengawasan yang dilakukan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Produksi minuman beralkohol 

b. Perdagangan minuman beralkohol 

c. Pengedaran minuman beralkohol 

d. Penyimpanan minuman beralkohol. 

 

Penertiban, pengawasan, Peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan 

pemerintah dengan cara sebagai berikut: 

a. Penertiban Izin tempat penjualan minuman beralkohol (hanya diberikan 

kepada Supermarket, Hypermarket, Hotel, Bar dan Restoran); 

b. Penertiban atau penyitaan barang kepada minimarket atau toko pengecer 

lainnya apabila memperjual belikan minuman berkadar alkohol dibawah 5% 

(lima persen); 

c. Pencabutan izin  penjualan minuman beralkohol, apabila penjualan tidak 

dilakukan dengan prosedur yang beralaku; dan 

d. Pengenaan sanksi administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif 

empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara in 

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
1
 

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-

asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan 

dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantanya asas, kaidah, 

norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan 

dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian hukum empiris 

dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi ke penelitian untuk melihat 

secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang 

berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan 

                                                           
1
 Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 

hlm. 134 
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beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

 

3.2.1.  Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer  data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan 

hukum yang terdiri: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-

peraturan lainnya. Beberapa dasar hukum yang berakitan dengan 

pengadaan dan penjualan minuman beralkohol pada minimarket di kota 

Bandar Lampung sebagai berikut: 

a) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap 

Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah 

diubah  dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol. 

b) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 

04/PDN/PER/4/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

Golongan A. 
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2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan baku hukum primer berupa Undang-

undang, buku, literatur, maupun data lainnya. 

2. Data Sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data 

sekunder ini didapat dari penelitian lokasi yang berupa keterangan dari 

objek penelitian yakni data yang didapat dari keterangan atau penjelasan 

yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui 

masalah yang berhubungan dengan pengadaan dan penjualan minuman 

beralkohol pada minimarket di kota Bandar Lampung. 

 

3.2.2.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer (data 

kepustakaan) dan data sekunder (data lapangan). 

1) Data Primer adalah data yang bersumber dari wawancara kepada pihak-

pihak yang menjadi objek penelitian yaitu pihak-pihak yang berwenang 

sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam mengawasi pengadaan dan 

penjualan terhadap minuman beralkohol pada minimarket di kota Bandar 

Lampung, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Bandar Lampung yang memenuhi syarat untuk menjadi sumber 

wawancara, serta pihak dari minimarket yang masih menjual minuman 

beralkohol. 

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan 

cara mengutip, menelaah dan mencatat peraturan dan hal-hal lainnya yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi ini.  
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3) Data Tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti hasl penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) artikel-artikel diinternet, journal umum, dan bahan-bahan lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut:
2
 

1) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat, dan memahami sebagai literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti dengan dua sumber yaitu: 

a) Sumber Primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan 

dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi. 

b) Sumber Sekuder yaitu  buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-

tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. 

2) Studi Lapangan (Field Research) 

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan 

penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu pada Dinas Koperasi, 

UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta pihak Minimarket dengan teknik 

menggunakan metode wawancara (interview) dengan membuat daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang 

diperlukan. 

                                                           
2
 Ali,Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 176 
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3.4. Metode Pengolahan Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Identifikasi Data 

Indentifikasi Data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan pengadaan dan penjualan minuman beralkohol pada minimarket di 

kota Bandar Lampung. 

2) Editing 

Editing adalah yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan 

para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 

apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan. 

3) Klasifikasi Data 

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis 

sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. 

4) Sistematisasi Data 

Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 

data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat. 

5) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data telah 

tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu 

kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. 
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3.5. Analisis Data  

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisi 

dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami 

kebenaran masalah serta pembahasan dengan penafsiran data yang diperoleh 

kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci 

dan sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1.Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di 

kota Bandar Lampung sudah dilakukan namun belum efektif karena masih 

ada minimarket dan/atau toko pengecer yang masih menjual minuman 

beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB). 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan 

pengendalian yaitu meliputi pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi. Teknis 

dalam mengawasai penjualan minuman beralkohol dilakukan dengan 2 

(dua) tahapan yaitu pengawasan khusus dan pengawasan berkala oleh Dinas 

Kopersai, UKM, Perindustrian dan Perdangan serta dibantu oleh dinas 

terkait lainnya. Selain upaya pengawasan yang dilakukan langsung ke 

lapangan, pemerintah juga melakukan upaya pengawasan preventif guna 

untuk  mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan terhadap 

peredaran minuman beralkohol. Pemerintah dalam melaksanakan tugas 
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perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan minuman beralkohol 

diatur sesuai dengan permendag nomor 06 tahun 2015. 

2. Faktor penghambat dari pengawasan minuman beralkohol adalah tidak 

dilakukan secara berkala terhadap suatu minimarket, kurangnya tenaga kerja 

serta pembiayaan, terealisasinya koordinasi antar intansi yang tidak baik, 

kurang dilakukannya pertemuan antar intansi, kurang terfokus pemeriksaan 

kepada toko pengecer, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan 

informasi dan adanya perbuatan suap. 
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5.2.Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait pelaksanaan 

kebijakan pemerintah tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan 

dan penjualan minuman beralkohol di minimarket di kota Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut : 

1. Dalam mengawasi dinas diharuskan membuat jadwal sidak rutin yang 

dilakukan berdasarkan kecamatan, sehingga pengawasan dapat dilakukan 

secara berkala disetiap minimarket dan/atau toko pengecer, sebaiknya 

dilakukan pelatihan kerja guna untuk memperbaiki penguasaan terhadap 

teknik pelaksanaan kerja serta perfomansi pekerja yang merupakan tanggung 

jawabnya.Serta ketua tim dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota 

Bandar Lampung harus lebih mengefektifkan kinerja para anggota dengan 

melibatkan semuaanggota instansi. 

2. Membuat jadwal rapat koordinasi dengan  dengan teratur dan pelaksanaan 

rapat dilakukan secara kontinuitas tidak hanya berdasarkan waktu tertentu,dan 

memberikan reward yang diberikan kepada anggota tim agar lebih 

bersemangat untuk memberikan inovasi dalam pengawasan minuman 

beralkohol di kota Bandar Lampung yang berupa tambahan gaji atau 

penghargaan lainnya serta terhadap masyarakat yang melaporkan adanya 

minimarket atau toko pengecer yang masih memperdagangkan minuman 

beralkohol tanpa izin.  
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