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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  

TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL                                                               

(Studi Putusan Nomor : 01/PID.R/2016/PN.MGL) 

  

 

Oleh : 

Hikmah Asmarawati 

 

Maraknya peredaran minuman keras yang kerap tak terkendali di masyarakat 

mengharuskan adanya pengawasan khusus dari berbagai aspek terutama aspek hukum 

sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Selain itu tingginya kasus pidana 

karena pengaruh minuman beralkohol perlu menjadi perhatian. Setiap tahun setidaknya 

terdapat 18 ribu nyawa melayang baik efek langsung dan tidak langsung dari minuman 

beralkohol. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang 

yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan 

dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan 

perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penjualan minuman beralkohol dalam Putusan Nomor: 01/PID.R/2016/PN.MGL 

dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penjualan 

minuman beralkohol. 

  
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi 

dokumen. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu 

ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kulitatif kemudian 

untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

 

 

 

 

 



Hikmah Asmarawati 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman 

beralkohol dalam Putusan Nomor: 01/PID.R/2016/PN.MGL perbuatan terdakwa 

memanglah bukan suatu perbuatan pidana, penjualan minuman beralkohol 

sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

Dag/Per/1/2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 06/M-Dag/ Per/1/2014 tahun 2015 dan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian, dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol.  

 

Pertimbangan Hukum Hakim yang dirumuskan Pengadilan Negeri Menggala pun 

telah sesuai dengan muatan hukum, dimana Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang No. 5 tahun 2004 tentang Larangan Produksi Penimbunan, Pengedaran 

dan Penjualan Minuman Keras Kabupaten Tulang Bawang, secara hirarki 

perundang-undangan berada dibawah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/M-Dag/Per/1/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 06/M-Dag/ Per/1/2014 tahun 2015 dan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian,dan Pengawasan 

Minuman Beralkohol.  

 

Kegiatan penjualan minuman beralkohol  yang dilakukan terdakwa Dwi Purwanto 

bin Tukirin bukanlah merupakan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan kegiatan 

tersebut telah memiliki izin sah dari kementerian perdagangan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indenesia No. 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan 

Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, SIUP-MB 

berdasarkan peruntukannya terdiri dari: SIUP MB untuk IT-MB, berlaku untuk 

wilayah pemasaran seluruh Indonesia, maka terdakwa tidak berkewajiban 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sesuai dengan tuntutan 

penyidik. 

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Minuman Beralkohol 
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          I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Minuman beralkohol menjadi salah satu masalah di Indonesia. Alkohol jika 

dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.
1
 Penyakit tersebut 

diantaranya adalah lever membengkak, kerusakan otak, penurunan fungsi indra, 

cacat pada janin, terkena kanker hati, kerusakan sistem pencernaan, berefek 

negatif  terhadap hormon, dan over dosis.
2
 Maraknya peredaran minuman keras 

yang kerap tak terkendali di masyarakat mengharuskan adanya perhatian khusus 

terutama aspek hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 

Tingginya kasus pidana karena pengaruh minuman beralkohol perlu menjadi 

perhatian mengingat laporan Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) bahwa 

setiap tahun setidaknya terdapat 18 ribu nyawa melayang baik efek langsung dan 

tidak langsung dari minuman beralkohol. 

Sebagian orang yang mengonsumsi minuman beralkohol telah menjadikan 

kegiatan meminum minuman beralkohol, atau biasa disebut miras sebagai suatu 

kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi minuman beralkohol meliputi 

mulai dari tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba 

meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan.  

                                                           
1
Hartati Nurwijaya,bahaya alkohol dan cara pencegahannya, PT  Elex Media Kompitindo , 

jakarta, 2009 hlm.1 
2
 http://halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan 



2 
 

 

Masalah minuman keras atau minuman beralkohol dapat dikategorikan sebagai 

“Penyakit masyarakat atau Sosial Pathology.  Sebagai penyakit sosial, jelas 

minuman beralkohol merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap 

masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku yang membawa dampak negatif 

terhadap masyarakat sebagai akibat pemabukan minuman beralkohol yang 

diderita seseorang. Tindakan tindakan berupa tindak pidana atau perbuatan negatif 

seseorang seperti : pelanggaran lalu lintas, pencurian, penganiyaan, perkosaan, 

dan lain sebagainya dapat dilakukan oleh pemabuk. Perbuatan pidana atau tindak 

pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 

suatu aturan hukum yang disertai sanksi pidana yang mana aturan dan sanksi 

pidana tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang 

menimbulkan kejadian tersebut. 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu , bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3
 

Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian sangat serius terhadap 

pembuatan, peredaran, penjualan minuman beralhokol dan penggolongannya. Hal 

ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia 

No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian,dan pengawasan minuman beralkohol.  

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian 

dan pengawasan minuman beralkohol tersebut yang dimaksud dengan minuman 

keras atau minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung ethanol yang 

                                                           
3
 Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta 2008 Hlm.54 
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diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 

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 cara pengenceran minuman yang 

mengandung ethanol”. 

Selanjutnya Departemen Kesehatan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras atau 

minuman beralkohol untuk mengaplikasikan azas kesehatan yang setinggi-

tingginya bagi seluruh warga negara. Dengan adanya peraturan ini maka dalam 

hal perizinan, pengusaha diwajibkan untuk mendapatkan izin Menteri Kesehatan 

terlebih dahulu meskipun telah ada izin dari instansi/departemen lain, seperti bea 

cukai dan lain-lain.4 

Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama 

minuman impor. Jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, 

vodka,wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik media cetak maupun 

media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman 

beralkohol ditambah lagi dengan munculnya minuman beralkohol yang dioplos 

yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang 

mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak 

kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah mengkonsumsi 

minuman beralkohol secara berlebihan.  

 

                                                           
4
Hartati Nurwijaya Op.cit  hlm : 26 
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Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika mengkonsumsi minuman 

beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa 

berbuat semaunya saja. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari 

minuman keras.  

 

Contoh buruk dari pemakaian atau mengonsumsi minuman beralkohol adalah 

yang terjadi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 

Februari 2016, sedikitnya 24 orang tewas setelah menegak miras atau minuman 

beralkohol yang dioplos,nyawa mereka tidak terselamatkan setelah di rawat 

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Yogyakarta.
5
 

Kronologi kasus pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan yang di alami 

oleh Yuyun seorang siswi SMP berusia 14 tahun, yuyun siswi SMP di Bengkulu 

meninggal setelah menjadi korban pemerkosaan 14 pemuda yang sebelumnya melihat 

film porno dan mengkosumsi minuman keras. 
6 

 

Dalam ilmu hukum acara pidana, salah satu bagian pokok dari peraturan hukum 

acara pidana ialah mengenai pengaturan proses perkara pidana yang dilakukan 

apabila timbul dugaan terjadinya tindak pidana dan ada orang yang melakukan 

tindak pidana untuk diperiksa, dibuktikan mendapat keputusan berdasarkan 

hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
7
 

 

Sebagai contoh kasus yang terjadi adalah Pengadilan Negeri yang berwenang 

memeriksa perkara kasus Tipiring, penjualan minuman beralkohol di wilayah 

                                                           
5
.http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160207_indonesia_yogya_mirasoplosa

n (diakses pada 16 juni 2016, pukul : 05.20) 
6
http://beritajatim.com/hukum_kriminal/265855/yuyun_siswi_smp_tewas_diperkosa_14_pria_mab

uk (diakses tgl 1 agustus 2016. Pkl 15.58) 
7
Bambang Poernomo, Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, 

Yogyakarta, 1982, hlm. 2 

http://beritajatim.com/hukum_kriminal/265855/yuyun_siswi_smp_tewas_diperkosa_14_pria_mabuk
http://beritajatim.com/hukum_kriminal/265855/yuyun_siswi_smp_tewas_diperkosa_14_pria_mabuk
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hukum Tulang Bawang atas nama terdakwa Dwi Purwanto bin Tukirin adalah 

Pengadilan Negeri Menggala karena tempat terjadi/dilakukannya tindak pidana 

yang disangkakan kepadanya dan tempat paling dekat dengan saksi-saksi tindak 

pidana. Terdakwa Dwi Purwanto bin Tukirin dalam Putusan Nomor 

01/PID.R/2016/PN.MGL dinyatakan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri 

Menggala.  

 

Terdakwa dituntut berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 tahun 

2004 Tentang Larangan Produksi,Penimbunan,Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Keras. Mengingat Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian,dan pengawasan minuman 

beralkohol, peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 20/M-

Dag/Per/1/2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol 

sebagaimana diubah dengan peraturan menteri perdagangan republik indonesia 

nomor 06/M-Dag/ Per/1/2014 tahun 2015 dan KUHP serta perundang undangan 

lainnya.
8
  Yang pada intinya adalah sebagai berikut : 

1. Menyatakan terdakwa DWI PURWANTO bin TUKIRIN, tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin menjual 

minuman beralkohol. 

2. Menetapkan barang bukti berupa, 10 (sepuluh) dus isi @12 (dua belas) botol 

besar minuman anggur ginseng beralkohol kurang 14,8 % merk sempurna dan 

74 ( Tujuh Puluh Empat) dus isi @24 (Dua Puluh Empat) botol kecil minuman 

anggur ginseng beralkohol kurang lebih 14,8% merk sampurna : dikembalikan 

kepada terdakwa 

                                                           
8
Prariset di Pengadilan Negeri Menggala 29 Januari 2016 
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3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada 

terdakwa 

Berdasarkan uraian diatas, saya sebagai penulis, tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman 

Beralkohol (Studi Putusan Nomor 01/PID.R/2016/PN.MGL)” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penulis, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan 

      minuman beralkohol ? 

b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

putusan bebas? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana yang terfokus pada 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol 

dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 01/PID.R/2016/PN.MGL. 

Sedangkan ruang lingkup waktu dan tempat yakni penelitian skripsi ini 

dilakuakan pada tahun 2016, di wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Polres 

Tulang Bawang. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan 

permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

penjualan minuman beralkohol  

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

putusan bebas. 

 

2.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penulisan skripsi ini adalah : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum 

acara pidana dengan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu hukum 

khususnya hukum pidana dan juga memperluas cakrawala berpikir tentang 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap perkara penjualan 

minuman beralkohol. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunaan untuk sumbangan pikiran pada 

ilmu hukum pidana dan penegakan hukum khususnya serta dapat bermanfaat 

sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami 
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tentang pertanggugjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap perkara 

penjualan minuman beralkohol. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

a. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.
9
 

 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat 

yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas perbuatan yang 

dilakukan.
10

 Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu, 

apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal 

yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang 

kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. 

 
Roeslan Saleh, mengatakan bahwa:  

“Dalam pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana tidak termasuk 

hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya 

perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga 

dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu 

memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan 

                                                           
9
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Univerisitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.125. 

10
Roeslan saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, 1983, hlm 75 
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perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan 

dipidana”.
11

 

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat 

dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, 

seseorang harus memenuu unsur-unsur kesalahan sebagai berikut: 

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan 

jiwa si pembuat haru normal 

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang 

berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)  

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, 

atau pembenar.
12

 

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat 

dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia 

dapat dipidana. Disamping itu harusa diingat pula bahwa untuk  adanya kesalahan 

dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan 

harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh 

karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat 

pemidanaan. 

a. Dapat dipidananya perbuatan  

b. Dapat dipidananya orang atau perbuatannya  

 

 

                                                           
11

Ibid, hlm 77 
12

 Tri Andrisman, Delik Tertentu Dalam KUHP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, 

hlm 16 
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Berkaitan dengan dapat dipidanya perbuatan, maka harus dibuktikan bahwa : 

1. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan Undang-Undang 

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum 

3. Tidak ada alasan pembenar 

Sedangkan berkaitan dengan dapat dipidananya orang, maka terhadap orang 

tersebut harus dibuktikan adanya 3 hal, yaitu : 

1. Adanya kemampuan bertangungjawab 

2. Sengaja atau alpa 

3. Tidak ada alasan pemaaf.
13

 

 

2. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 

 

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap 

pemeriksaan di pengadilan negeri,  Lilik Mulyadi mengatakan putusan hakim 

merupakan suatu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dala 

persidangan yang terbuka untuk umumsetelah melakukan proses dan prosedural 

hukum acara pidana pada umunya berisiskan amar pemidanaan atau bebas atau 

pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 

penyelesaian perkara.
14

 Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal, yaitu :  

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,  

2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,  

3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat. 

                                                           
13

 Ibid, hlm 17 
14

 Lilik Mulyadi , Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ,Citra Aditya, Bandung, 

2010, hlm 131 
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Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu
15

 : 

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis 

Pertimbanagan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di 

dasakan pada fakta fakta yuridis yang terungkap atau dipersidangkan dan oleh 

undang undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. 

Hal hal yang dimaksud tersebut antara lain 

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

b. Keterangan Terdakwa 

c. Keterangan Saksi  

d. Barang Bukti 

 

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis  

a. Latar Belakang Terdakwa 

b. Akibat Perbuatan Terdakwa 

c. Kondisi Diri Terdakwa 

d. Agama Terdakwa 

 

Titik puncak dari suatu putusan hakim yang mumpuni dan sempurna hendaknya 

putusan tersebut dapat diuji dengn empat kriteria dasar pertanyaan berupa : 

1. Benarkah putusanku ini? 

2. Jujurkah aku dalam mengabil putusan? 

3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan? 

4. Bermanfaatkah putusanku ini?
16

 

                                                           
15

 Rusli Muhammad dalam Skripsi Rio Fajar, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 

Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan, hlm 33 
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Putusan hakaim merupakan puncak atau mahkota dari suatu perkara, maka dalam 

putusan hakim diharapkan ditemukan suatu pencerminan nilai-nilai keadilan, 

kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum,mumpuni dan faktual,  

dan moralitas dari hakim yag bersangkutan, sehingga putusan hakim dapat 

dipertanggungjawabkan kepada si pencari keadilan
17

 

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim 

dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah 

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat 

hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan 

memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih 

proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.
18

 

 

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas 

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :  

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib             

menjaga    kemandirian peradilan.  

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar 

kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud 

dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. 

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 

tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim 

                                                                                                                                                               
16

 Ibid hlm.158 
17

 Ibid hlm 135 
18

 Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 1998  

    Hal 67 
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dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

 

b. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan dari arti yang 

berkaitandengan istalah yang diteliti.
19

Adapun pengertian dasar dari istilah istilah 

yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan atau pemahaman bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
20

 

b. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak 

pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana 

yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak 

pidana tersebut.
21

 

c. Pelaku Tidak Pidana adalah seorang yang dikelompokkan kedalam 4 macam 

berdarkan  pasal 55 KUHP ayat (1) antara lain : 

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri 

untuk mewujudkan segala maksud tindak pidana atau memenuhi 

seluruh unsur tindak pidana. 

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana 

ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh 

                                                           
19

Soerjono Soekanto Op.Cit, hlm 132 
20

Poerwandaminta, W,J,S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995. Hlm.116 
21

Roeslan Saleh Op. Cit,Hlm 5 
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melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama 

yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang 

hanya merupakan alat saja.  

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya 

disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini 

pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan  

(dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen). 

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain 

untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) Orang yang dengan 

pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, 

memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang 

yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan 

sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara 

memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat 

dan lain-lain sebagainya.
22

 

 

d. 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 (suatu metode 

pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat volatilitas 

kemudahan suatu zat untuk menguap) pada suhu dan tekanan tertentu), baik 

dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah 

                                                           
22

Barda Nawawi Arif ,Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37 
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bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur 

konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka 

disajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

I.   PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan tentang latar belakang Analisis Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Putusan 

Nomor 01/PID.R/2016/PN.MGL), permasalahan-permasalahan yang dibatasi 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian,kerangka teori dan konseptual serta 

sistemaatika penulisan. 

II.    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian pengertian 

umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang 

nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku 

dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan 

dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana 

Pelaku Tindak Pidana Penjual Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor 

01/PID.R/2016/PN.MGL). 
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III.    METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan 

jenis data, lokasi penelitian dan analisis data. 

IV.    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian 

tentang Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penjual 

Minuman Beralkohol di wilayah hukum Tulang Bawang, bagaimana 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 

01/PID.R/2016/PN.MGL serta apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusan dalam pekara tersebut. 

V.       PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang 

kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan 

skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari maslah yang 

diteliti.



 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada 

tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada 

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak‟ suatu perbuatan 

tertentu.  

Pertanggungjawaban pidana adalah, perbuatan yang tercela oleh masyarakat, yang 

dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya. Orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan di pidana apabila dia mempunyai kesalahan, untuk adanya kesalahan 

yang mengakibatkan dipidanya nya terdakwa maka terdakwa haruslah  

a. Melakukan perbuatan pidana 

b. Mampu bertangungjawab 

c. Dengan sengaja atau alpa 

d. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.
23

 

                                                           
23

 Roeslan saleh Op.cit, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, hlm. 11 
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Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai, criminal 

reponsibilty dan criminal liability, pertanggungjawaban pidana disini di 

maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di 

pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di 

lakukanya itu. 

 

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk 

pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, perbutan pidana 

hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakaukan 

perbuatan itu kemudian juda di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam 

melakukan perbuatannya itu mempunyai kesalahan atau tidak.
24

  

 

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu 

melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela.
25

 Dengan demikan, 

menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu  

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, 

harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur Obejektif, dan  

2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau 

kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di 

pertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. 

 

 

                                                           
24

 Roeslan saleh Op.cit, hlm. 75  
25

Prodjohamidjojo, Martiman, Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia ( Jakarta :PT. 

Pradnya Paramita, 1997) hlm.31 
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Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat 

dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, 

seseorang harus memenuu unsur-unsur kesalahan sebagai berikut: 

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan 

jiwa si pembuat haru normal 

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)  

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau 

pembenar.
26

 

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat 

dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia 

dapat dipidana. Disamping itu harusa diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan 

dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan 

harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh 

karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat 

pemidanaan. 

1. Dapat dipidananya perbuatan  

2. Dapat dipidananya orang atau perbuatannya  

Berkaitan dengan dapat dipidanya perbuatan, maka harus dibuktikan bahwa : 

a. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan Undang-Undang 

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hokum  

c. Tidak ada alasan pembenar 

                                                           
26

 Tri Andrisman, Delik Tertentu Dalam KUHP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, 

hlm 16 
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Sedangkan berkaitan dengan dapat dipidananya orang, maka terhadap orang 

tersebut harus dibuktikan adanya 3 hal, yaitu : 

a. Adanya kemampuan bertangungjawab 

b. Sengaja atau alpa 

c. Tidak ada alasan pemaaf.
27

 

 

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan 

normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan 

untuk:
28

 

a. Memahai arti dan akibat perbuatannya sendiri.  

b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh  

masyarakat. 

c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (teorekensvatbaarhee) mengandung  

pengertian kemampuan atau kecakapan. 

 

Berbeda dengan halnya istilah “tidak dapat dipertanggungjawabkan”,ini  dengan 

pernyataan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas 

dicela dan dihukum, karena orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan 

kemauannya.
29

 

 

                                                           
27

 Tri Andrisman Op.cit, hlm 17 
28

Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia Jakarta, 1985 

hlm:108 
29

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika ADITAMA, Bandung, 

2003, hlm:  96 
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Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan 

dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada 

kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, tenyata pula dalam asas hukum 

yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
30

 

 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun 

perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di 

benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu 

pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan 

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( Subjective guilt). 

 

Di sini berlaku apa yang di sebut atas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”( keine 

strafe ohne schhuld atau geen straf zonder schuld )atau Nulla Poena Sine Culpa( 

Culpa di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan). 

 

B. Pelaku Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana 

pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung 

jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu 

mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan 

pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini 

                                                           
30

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm:37 
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lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine 

praevia lege  (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).
31

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau 

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah 

perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan 

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi 

norma yang hidup dimasyarakat secara konkret. Moeljatno mengatakan bahwa 

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar 

larangan tersebut.
32

 

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang 

bersangkutan, dalam arti  orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak 

sengajaan seperti yang  diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan 

suatu akibat yang tidak  dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan 

unsur-unsur subjektif  maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah 

keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau 

tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
33

 

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan  bahwa orang yang dapat 

dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak 
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A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Yarsif 

Watampone, 2010, hlm. 53 
32

 Tri Andrisman, Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, AURA, Bandar 

Lampung,2013 hlm 69-70  
33

Roeslan Saleh Op.cit ,hlm: 37 
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pidana dapat dikelompokkan kedalam 4 macam berdarkan  pasal 55 KUHP ayat 

(1) antara lain : 

1. Orang yang melakukan (dader plagen) yaitu Orang yang bertindak 

sendiri Untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana atau 

memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana  

Ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh 

melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama 

yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang 

hanya merupakan alat saja.  

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya 

disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini 

pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan  

(dader plagen) dan orang yang turut melakukan. 

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain 

untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) Orang yang dengan 

pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, 

memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang 

yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan 

sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara 

memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat 

dan lain-lain sebagainya. 
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C. Minuman Beralkohol 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol 

(C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung 

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi.
34

 Alkohol adalah zat 

penekansusuan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai 

efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil 

alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi 

umbian. Nama yang populer : minuman keras (miras), kamput, tomi (topi miring), 

cap tikus , balo dll. 

 

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung di dalam bahan menjadi gula, 

yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses fermentasi tergantung pada 

jenis minuman yang akan dibuat. Untuk wine, proses fermentasi bisa 

menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. 

 

Minuman Keras adalah minuman yang mengandung ethanol, yakni sejenis 

senyawa kimia organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang utamanya 

terikat pada atom-2 Carbon (C) dan Hidrogen (H), yang secara umum mampu 

Menurunkan Kesadaran  

 

                                                           

34
 Praresearch Peraturan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 201 tentang Pengawasan 

Minuman Beralkohol 
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Jadi unsur-unsur kimia yang terlibat dalam alkohol meliputi : 

1.      Carbon (C) 

2.      Hidrogen (H)0  

3.      Oksigen (O) 

Ketiga unsur kimia ini terikat secara kimiawi dalam struktur yang bisa 

dirumuskan sebagai CnHn2n+1OH. 

 

Tindak pidana minuman keras diatur didalam KUHP Pasal 300, 492, 536, 537, 

538 dan 539, yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di muka 

umum, dan menjual minuman keras serta didalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu 

produksi minuman beralkohol, standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan 

Keputusan Menteri Kesehatan di bagi menjadi 3 golongan, yaitu : 

1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 

1%  (SatuPersen) sampai dengan 5% (Lima Persen) 

2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 

     5%  (Lima Persen) sampai dengan 20% (Dua Puluh Persen); 

3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 

20% (Dua Puluh Persen) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Persen)
35

 

 

Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat akan di jerat hukuman sesuai di 

dalam bab V tentang sanksi Pasal 12 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standar mutu 

                                                           
35

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang 

standar mutu produksi minuman beralkohol 
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produksi minuman beralkohol yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau 

mengedarkan tidak memenuhi standar mutu minuman beralkohol dan bagi siapa 

saja dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan 

tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka ditarik dari peredaran, dan 

disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 

 

Konsepsi tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagai mana tertuang 

dalam pasal 300 yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman 

kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan serta Pasal 492 yang 

diartikan keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum Pasal 536 perbuatan 

tersebut dilakukan tempat umum Pasal 537 menjual atau memberikan minuman 

keras diluar kantin tentara Pasal 538 menjual minuman keras kepada seorang anak 

dibawah umur Pasal 539 menyediakan secara cuma-cuma minuman keras pada 

saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat. Pengertian tersebut 

hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana minuman keras yang 

terangkum di dalam KUHP. 

 

1. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol  

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras Minuman 

Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :  

a. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol.  

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 2013 tentang 

Pengawasan Minuman Beralkohol 
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c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 

tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, 

dan Perizinan Minuman Beralkohol. 

d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 84 / Menkes / Per / IV / 77 

tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin 

minuman keras. 

e. Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman 

Beralkohol 

f. Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang 

Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan 

Penjualan Minuman Beralkohol 

 

2. Akibat Minuman Beralkohol 

Penyerapan minuman beralkohol dalam tubuh sangat cepat terutama dalam 

minuman yang mengandung kadar alkohol tinggi seperti whiski (40%) sedangkan 

pada anggur (12%) dan bir (3-5%) lebih lambat.  

Alkohol menjalar keseluruh tubuh terutama tempat yang mengandung air. 

Alkohol tidak larut dalam lemak,tingkat penyerapan di air sepuluh kali lebih 

tinggi dari pada dilemak. Tingkat alkohol keberbagai jaringan bervariasi 

tergantung persediaan alkohol dalam darah.  

Akibat alkohol terhadap otak adalahmengurangi tingkat/daya kerja aktivitas 

sistem saraf. Jika kandungan dalam darah naik daya kerja sistem saraf meningkat 

dan akibatnya seseorang akan merasa bebas,santai, memandang ringan terhadap 

bahaya daripada sebelumnya. Akibat itu akan terasa cepat, yaitu satu jam setelah 

minum. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54cb3f1ad1ce2/node/534/peraturan-menteri-perdagangan-no-06_m-dag_per_1_2015-tahun-2015-perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-20_m-dag_per_4_2014-tentang-pengendalian-dan-pengawasan-terhadap-p
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam minuman beralkohol dapat 

menyebabkan intoksikasi, yaitu keracunan atau kebisuan dari otak, sehingga 

pengguna dari minuman beralkohol akan mengakibatkan timbulnya gejala-gejala 

gangguan jasmani dan gangguan psikis, diantaranya:
36

 

a.Euphoria (perasaan hebat, gembira). 

b. Kehilangan kontrol diri. 

c. kehilangan kesadaran moril. 

d. Kurang kritik terhadap diri sendiri. 

e. Merasa dirinya hebat. 

f. Mengurangi kecemasan. 

g. Memandang sepele akan bahaya. 

h. Hilangnya konsentrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

http://www.anneahira.com/minuman-keras.html (diakses pada tanggal 8 juni 2016,pukul 19.04) 

http://www.anneahira.com/minuman-keras.htm
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JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT 

DIIMPOR ATAU DI PERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI MENURUT 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 

 

NOMOR HS 

 

 

URAIAN BARANG 

22.03 Bir terbuat dari malt. 

- Bir hitam dan porter 

- Lain-lain termasuk Ale 

22.04 Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk 

minuman fermentasi yang diperkuat grape must. 

- Minuman fermentasi pancar 

- Minuan fermentasi lainya:grape must yang 

fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan 

penambahan alkohol, dalam kemasan 2 (dua) liter atau 

kurang dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% 

menurut volumenya 

- Grape must yang fermentasinya dicegah atau 

diberhentikan dengan penambahan alkohol. 

Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut 

volumenya. 

22.05 vermonth dan minuman fermentasi lainya dari buah 

anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat 

beraroma. 

- Dalam kemasan 2 (dua) liter atau kurang dengan kadar 

alkohol tidak melebihi melebihi 15% menurut 

volumenya 

 

22.06 Minuman fermentasi lainnya ( misalnya, fermentasi sari 

buah apel,sari buah pir,dan larutan madu dalam air) 

campuran fermentasi dengan minuman yang tidak 

mengandung alkohol, tidak dirinci atau, tidak termasuk 

dalam pos lainnya. 

- Fermentasi sari buah apel dan fermentasi sari buah pir 

- Shake (minuman anggur dan beras) 

- Tuak 

- Shandy  

- Dan lain lain termasuk larutan madu dalam air 

22.08 Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar 

alkohol kurang dari 80% spirit, sopi manis, dan 

minuman lainya. 
- Alkohol diperoleh dari penyulingan anggur atau grape 

marc 

- Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% 

menurut volumenya 

- Wiski dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% 
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menurut volumenya. 

- Rum dan alkohol yang diperoleh dari penyulingan 

produk gula tebu yang di fermentasi dengan kadar 

alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya 

- Gin dan geneva dengan kadar alkohol tidak melebihi 

46% menurut volumenya 

- Vodka dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% 

menurut volumenya 

- Samsu jenis lainya dengan kadar alkohol tidak 

melebihi 40% 

- Arak atau sepirit dengan kadar alkohol tidak melebihi 

40% 

- Bitter dan minuman sejenisnya dengan kadar alkohol 

tidak melebihi 57% 
Catatan : Nomor HS (Harmonized System Code) : HS adalah bahasa Numerik secara 

Klasifikasi produk atau bahan produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di 

bea cukai dan instansi pemerintah. 

Ketentuan Pasal 23 PERMENKES NO.86/MENKES/PER/IV/77 menejelaskan: 

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain. Berikut adalah 

pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal terkait Pasal 

23 PERMENKES NO.86/MENKES/PER/IV/77, yaitu : 

Pasal  4 

(1) Surat izin yang dimaksud Pasal 2 harus di perbaharui  setiapdua tahun. 

(2) Fotokopi surat izin yang disebut dalam ayat 1 harus ditempatkandi tempat 

usaha sedemikian rupa sehingga mudah di lihat  

 

Pasal 7  

Minuman keras harus diproduksi menurut ketentuan Peraturan Menteri tentang 

Cara produksi yang baik untuk makanan 

 

Pasal 8 

Terhadap bahan baku etanol yang akan digunakan untuk produksi danTerhadap 

produk akhir sebelum diedarkan harus dilakukan pemeriksaan tertentu. 

 

Pasal 9  

(1) Produsen minuman keras harus mengirimkan laporan berkala pada tiap  

Akhir bulan menurut contoh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan.  

(2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan ke Direktorat Jenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan,dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Setempat. 
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Pasal 10 

Minuman keras yang di impor harus disertai  sertifikat 

 

Pasal 11 

(1) Importir minuman keras harus mengirimkan laporan berkala pada tiap akhir  

bulan menurut contoh yang telah ditetapkan Direktur Jendral Pengawasan    

Obat Dan Makanan 

(2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan ke DiektoratJenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat  

 

Pasal 12  

produsen minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada pedagang 

besar minuman keras 

 

Pasal 13 

Importir minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada pengedar 

besar minuman keras. 

 

Pasal 14 

(1) Pedagang besar minuman keras hanya boleh menjual minuman  

      Keras kepada penyalur minuman keras 

(2) Pedagang besar besar minuman keras harus mengirimkan laporan berkala  

Tiap akhir bulan menurut contoh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan. 

(3) Laporan yang dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan ke Direktorat Jenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan,dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 

 

Pasal 15 

Penyalur minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada minuman 

keras atau Penjual minuman keras. 
 

Pasal 16 

Pada penyerahan minuman keras golongan C kepada konsumen. Pengecer   

minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan nama dan alamat penerima, 

nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk, Serta jenis dan jumlah minuman 

keras yang bersangkutan.  
 
 

Pasal 17 

Lokasi penjualan minuman keras seperti restoran kedai,bar atau tempat lain untuk 

diminum di tempat penjualan tidak boleh berdekatan dengan                                     

tempat ibadah sekolah atau rumah sakit. 

 

 

Pasal 19  

Label minuman keras harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri 

tentang "Label dan iklan makanan. 
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Pasal 20 

(1) Di larang memproduksi atau mengimpor minuman keras tanpa izin Menteri. 

(2) Dilarang mengedarkan minuman keras yang mengandung metanol lebih dari 

     0,1% (satu persepuluh persen) dihitung terhadap kadar etanol (C2HsOH). 

(3) Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak dibawah 

      umur 16 (enambelas) tahun. 

(4) Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C . 

 

Apabila melanggaar Ketentuan Pasal 23 PERMENKES 

NO.86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras dapat dikenakan tindakan 

administrasi berupa penarikan nomor pendftaran dan tindakan lain berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2004 tentang Larangan 

Produksi,Penimbunaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras Kabupaten 

Tulang Bawang dijelaskan bahwa pada Pasal 6 Barang siapa yang melanggar 

ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam 

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan denda paling banyak Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun pasal pasal tersebut : 

Pasal 2 

Setiap orang, kelompok orang badan hukum atau perusahaan dilarang 

memproduksi minuman keras di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap orang, kelompok orang, badan hukum atau perusahaan  

dilarang melakukan penimbunan, pengedaran, dan penjualan minuman keras 

dalam bentuk dan alasan apapun. 

(2) Larangan untuk melakukan penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman 

      Keras terhadap semua jenis minuman yang mengandung alkohol. 

 

Pasal 4 

Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum dilarang menjual minuman 

keras, yaitu : 

(1)Di warung/kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, 
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Rumah biliar,gelanggang biliar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti    

pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, bumi perkemahan, pool 

kendaraan, restoran, hotel, dantempat-tempat keramaian lainnya. 

(2)Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman. 

 

Pasal 5 

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban 

terhadap kemungkinan adanya produksi, penimbunan, pengedaran dan penjualan 

minuman keras bekerjasama dengan aparat kepolisian setempat. 

 

Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2)  Keputusan Presiden No 3 tahun 1997 dijelaskan 

bahwa produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat 

diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 

tentang Izin Usaha Industri.  

 

Dalam Pasal 4 Ayat (1) (2) dan (3) Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dijelaskan, dilarang 

mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di 

tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 

II. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang 

berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu 

lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar 

pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Dengan 

memperhatikan ketentuan ayat (2), tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan. Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali 
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untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin 

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Dalam Pasal 5 Keputusan 

Presiden RI No. 3 Tahun 1997  tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol dijelaskan, Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman 

beralkohol sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum 

berusia 25 (dua puluh lima) tahun. 

 

D. Dasar Pertimbanagan Hukum Hakim 

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya 

mengenai hal-hal sebagai berikut 
37

 : 

 
1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan 

yang dituduhkan kepadanya.  

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu 

merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. 

 

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, 

ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap 

tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
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Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 

serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan 

hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di 

sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap 

proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 

1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 

menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada 

siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. 

 

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk 

men gadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. 

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh 

atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai 

peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
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Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu
38

 : 

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis 

Pertimbanagan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di 

dasakan pada fakta fakta yuridis yang terungkap atau dipersidangkan dan oleh 

undang undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. 

Hal hal yang dimaksud tersebut antara lain 

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah 

pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas 

terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan 

menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan.dakwaan yang dijadikan 

pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan 

sidang pengadilan. 

b. Keterangan Terdakwa 

Keterangan terdakwa menurut keterangan Pasal 184 butir e KUHAP 

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa disidang tentang 

perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau dialami sendiri. 

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban dari pertanyaan 

hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasehat hukum 

c. Keterangan Saksi  

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang 

keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang diketahui, ia lihat 
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sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan 

dengan mengangkat sumpah keterang saksi menjadi pertimbangan utama 

dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya 

d. Barang Bukti 

Barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan 

dan diajukan penuntut umum didepan sidang pengadilan, yang mana 

meliputi  

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana 

2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana atau mempersiapkan  

3) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana 

4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan. 

 

Barang barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti. 

Sebab undang undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu, Keterangan 

Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Dan Keterangan Terdakwa. Adanya 

barang buktii yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan 

hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 

dan Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh 

terdakwa ataupun saksi saksi. 
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2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis  

a. Latar Belakang Terdakwa 

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang 

menyebabkan timbunya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa 

dalam melakukan tindak pidana. 

b. Akibat Perbuatan Terdakwa 

Perbutan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban 

ataupun kerugian bagi pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa 

dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruh 

kepada masyarakat luas, paling tidsk keamanan dan ketentraman mereka 

senantiasa terancam. 

c. Kondisi Diri Terdakwa 

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, 

termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa, keadaan fisik 

yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara psikis 

adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa : tekanan dari orang 

lain, pikiran yang sedang kacau, keadaan marah, dan lain-lain. Adapun 

yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki 

dalam masyarakat. 

d. Agama Terdakwa 

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar 

melatakan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus 
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menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik, tindakan para hakim 

itu sendiri maupun terutama terhadap tindakanpara pembuat kejahatan 

 

putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji 

dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa.
39

  

1. Benarkah putusanku ini? 

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?  

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?  

4. Bermanfaatkah  putusanku  ini? 

 

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim 

dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah 

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat 

hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan 

memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih 

proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.
40

 

 

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyatakan :  

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi  

                wajib   menjaga kemandirian peradilan.  

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain  
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luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana  

dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. 

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. 

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan 

yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.  

 

Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan 

tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan 

kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada 

hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut 

Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu 41 : 

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah 

terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer 

adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu 

aturan pidana. 

b. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan 

terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim 

menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas 

perbuatan pidana yang dilakukannya.  

c. Tahap Penentuan Pemidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-

unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar 
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oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai 

Terdakwa. 

 

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 

persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu : 

1. Surat   

2. Petunjuk  

3. Keterangan terdakwa  

4. Keterangan Saksi 

5. Keterangan Ahli 

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal
42

, yaitu :  

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,  

2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,  

3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat. 

 

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut : 

a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan 

dengan kasus atau perkara.  

b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati 

nurani dari hakim itu sendiri. 
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Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal 

dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas 

maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang
43

.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk  mempelajari suatu  

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisannya
44

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini mengunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis 

Normative dan pendekatan yuridis Empiris : 

1 . Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2 . Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengali informasi dan melakukan penelitian dilapangan Guna mengetahui secara 

lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara dengan hakim pengadilan negeri menggala yang memutus 

perkara NO.01/PID.R/2016/PN.MGL Guna Mendapatkan informasi yang akurat, 

penyidik kepolisian serta dosen fakultas hukum Universitas Lampung. 

 

                                                           
44

Abdulkadir Muhammad.2004. hukum dan penelitian hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

Hlm : 32 



44 
 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Data Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas.
45

 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang 

dan putusan-putusan hakim.
46

Hal ini dilakukan Guna mengetahui bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menjual minuman beralkohol. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-

dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.
47

 Data 

yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi 

kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan 

serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara 

lain: 

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan: 

bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengika seperti 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari: 
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a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana   

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 2013 tentang 

Pengendalian  dan Pengawasan Minuman Beralkohol 

 

c. .Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan 

Minuman Beralkohol. 

 

d. Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri No.20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian DanPengawasan Terhadap 

Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

 

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/PER/IV/7 tentang 

Minuman Keras. 

 

f. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.5 Tahun 2004 Tentang 

Larangan Produksi Penimbunan, Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Keras Kabupaten Tulang Bawang. 

 

h. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan 

bahanhukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan 

hukum primer antara lain literatur dan referensi 

 

C. Penentuan Narasumber 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang 

mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.
48

 Narasumber dalam 

penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan 
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dengan analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjual 

minuman beralkohol: 

 

1. Hakim Pengadilan Negeri Menggala     = 1 orang 

2. Kanit Sabhara Polres Tulang Bawang    = 1 orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila               = 1 orang 

     Jumlah            = 3 orang 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data 

 

1.  Prosedur pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh  

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami 

berbagi litertur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa 

buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta 

dokumen lain yang  

b. berhubungan denga masalah yang dibahas. 

Studi Lapangan, Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan 

penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan 

dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan. 
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2. Pengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Editing, 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 untuk proses 

selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengann 

permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data 

yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 

2.  Interpretasi, yaitu menghubungkan ,membandingkan dan menguraikan 

data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian 

ditarik kesimpulan. 

3. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan 

pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data. 

 

F. Analisis Data 

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis 

guna menjawab permasalahan yang ada.  



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

  

Berdasarkan pembahsan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab 

bab yang telah diuraikan sebelumnya dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 

Menggala Nomor 01/PID.R/2016/PN.MGL maka dengan ini penulis akan 

mencoba mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah 

yang diajukan : 

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan tanggungjawab seseorang 

terhadap kesalahannya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-

Undang. Kegiatan penjualan minuman beralkohol  yang dilakukan terdakwa 

Dwi Purwanto Bin Tukirim bukanlah merupakan suatu tindak pidana, hal ini 

dijelaskan berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan hirarki 

perundang-undangan selain itu biarpun tidak memiliki surat izin dri Pemda 

Kabupaten Tulang Bawang namun kegiatan tersebut telah memiliki izin sah 

dari kementerian perdagangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 

(1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indenesia No. 20/M-

Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, SIUP-MB berdasarkan 

peruntukannya terdiri dari: SIUP MB untuk IT-MB, berlaku untuk wilayah 

pemasaran seluruh Indonesia. Maka terdakwa tidak berkewajiban 
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mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sesuai dengan 

tuntutan penyidik. 

 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penjualan minuman 

beralkohol Nomor 01/PID.R/2016/PN.MGL, dilakukan berdasarkan 

pertimbangan yuridis dan non yuridis, yaitu selain harus memuat alasan dan 

dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan bebas yang 

dijatuhkan oleh hakim berdasar pada tidak dipenuhinya ketentuan asas 

minimum pembuktian serta penerapan asas  lex superior derogat legi inferior, 

untuk menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 01/PID.R/2016/PN.MGL.   

Dalam memutus sebuah perkara Hakim harus memperhatikan keputusannya 

mengenai peristiwanya apakah terdakwa melakukan perbuatan yang 

dituduhkan, keputusan mengenai hukumannya yaitu apakah perbuatan yang 

dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa 

bersalah dan dapat dipidana, dan keputusan mengenai pemidanaannya, apabila 

terdakwa memang dapat dipidana. Majelis hakim juga memperhatikan 

dakwaan penuntut umum, tujuan pemidanaan, dan tiga unsur hakim dalam 

memberikan putusan, yaitu yuridis,sosiologis,dan filisofis. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang akan diberikan penulis terkait analisis pertanggugjawaban 

pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol adalah : 

1. Hakim harus selalu memperhatikan berbagai aspek-aspek hukum untuk 

menjatuhkan vonis terhadap pelaku. Secara asumtif peranan hakim sebagai 



84 
 

pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma 

serta peraturan hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 28 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyatakan hakim sebagai penegak 

hukum dan keadilan wajib menggali,mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dalam masyarakat. 

 

2. Adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang agar lebih 

memperhatikan dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan atau 

peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar 

meminimalisir kejahatan yang diakibatkan oleh efek dari minuman 

beralkohol. 
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