
V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat 

simpulan sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana ringan terhadap perkara 

penjualan minuman keras di Bandar Lampung termasuk dalam peran yang 

ideal dan peran yang seharusnya dimana peranan tersebut harus berpatokan 

pada undang-undang tertulis sebagaimanan pihak kepolisian merupakan 

penegak hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Peran 

kepolisian dimulai dari penggeledahan pelaku tindak pidana ringan 

minuman keras, penyitaan barang bukti tindak pidana ringan minuman 

keras dan penangkapan pelaku tindak pidana ringan minuman keras untuk 

memudahkan pemeriksaan pelaku tindak pidana minuman keras. Peran 

kepolisian sebagaimana dengan adanya Operasi Pekat yang di 

koordinasikan dengan pihak Satpol PP, serta Giat rutin patroli dan bantuan 

dari Babinkamtibnas dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang 

bersangkutan dengan miras.

2. Faktor-faktor yang menghambat dari peran kepolisian dalam penyidikan 

tipiring terhadap minuman keras di Bandar lampung adalah kurangnya 

informasi masyarakat kepada aparat penegak hukum atas tempat peredaran 
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penjualan minuman keras serta faktor kebudayaan, faktor masyarakat atau 

individu yang tidak tahu akan hukum serta bagaimana dampaknya terhadap 

diri sendiri dan orang lain atas peredaran penjualan minuman keras 

tersebut. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral, hal ini 

disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, 

penerapanya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak 

hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas, 

diharapkan pengadilan dapat memaksa para pengedar penjualan miras itu 

untuk menghadiri  sidang. Jika sudah tiga kali panggilan tidak hadir, maka 

dilakukan penjemputan paksa dan hukuman lebih berat. Namun, hukuman 

tetap merujuk pada Perda No. 11 Tahun 2008.

B. saran 

1. Kinerja aparat kepolisian khususnya sabhara Polresta Bandar Lampung 

harus ditingkatkan, pengawasan terhadap penjualan minuman keras yang 

tidak mempunyai izin yang lengkap harus ditindak secara tegas serta perlu 

adanya bentuk koordinasi yang baik antara pihak sat Pol PP Kota Madya 

Bandar Lampung dengan pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung 

dalam penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol guna 

terwujudnya cita-cita hukum yang diharapkan serta demi terwujudnya 

ketertiban dan keamanan di wilayah kota Bandar Lampung. Agar nantinya 

di Bandar Lampung terciptanya daerah yang bebas akan peredaran 

minuman keras sehingga tercipta rasa aman bagi masyarakat.
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2. Perlu ditingkatkanya kepedulian masyarakat akan penegak hukum 

terhadap upaya penanggulangan terhadap peredaran penjualan minuman 

keras dengan cara penyuluhan hukum dari aparat kepolisian kepada 

masyarakat. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat kepolisian 

dengan masyarakat di daerah Bandar Lampung. Dengan adanya interaksi 

yang baik dalam masyarakat dan aparat kepolisian di harapkan hambatan 

yang ada didalam penyidikan tindak pidana ringan dalam perkara 

minuman keras dapat dikendalikan serta dapat menciptakan situasi yang 

lebih aman, nyaman, serta lebih kondusif  bagi masyarakat. 


