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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat adil dan makmur adalah masyarakat yang dicita-citakan oleh suatu 

negara khususnya Indonesia. Peran kerja sama antara pemerintah dan masyarakat 

sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Namun untuk 

mewujudkan cita-cita tersebut tidak begitu mudah, banyak sekali hambatan-

hambatan yang harus dihadapi. 

 Hambatan atau masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur salah satunya adalah masih 

tingginya masalah minuman keras yang dikosumsi oleh masyarakat luas 

khususnya minuman keras oplosan. Bahkan beberapa dari masyarakat Indonesia, 

fenomena meminum minuman keras oplosan sudah menjadi kebiasaan mereka 

setiap harinya. Tanpa mereka sadari meminum minuman keras dalam jumlah yang 

berlebihan khususnya minuman keras oplosan dapat membawa dampak yang 

buruk kepada perilaku seseorang yang mengkonsumsinya, baik bagi dirinya 

sendiri maupun orang lain.
1
 

 Penyebab seseorang meminum minuman keras beragam, diantaranya: 

a). Seseorang mengalami depresi atau frustasi sehingga memilih minuman keras  

     agar mereka sedikit melupakan masalahnya; 

b). Pergaulan yang kurang baik juga bisa mengarahkan seseorang terhadap hal-hal  

      yang kurang baik, salah satunya minuman keras; 
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c). Rasa ingin tahu juga menjadi salah satu penyebab seseorang mengkonsumsi  

      minuman keras, terutama anak-anak remaja dimana mereka sedang berada di  

      masa mencoba terhadap hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah mereka  

      temui; 

d). Mendapatkan perasaan yang nyaman dan perasaan yang lega dengan mereka  

      meminum minuman keras.
2
 

 Seseorang yang telah kecanduan terhadap minuman keras akan memiliki 

sikap seperti : 

a). Hilangya kesadaran diri sehingga sulit mengendalikan pikiran, tindakan dan  

     perasaan; 

b). Menimbulkan perilaku yang kurang menghargai orang lain; 

c). Kekacauan pikiran serta tidak mampu mengambil keputusan; 

d). Emosi yang tidak stabil atau kepekaan emosional; 

e).  Timbul sikap agresif, destruktif, apatis dan tidak bertanggung jawab. 
3
 

 Minuman keras dibagi menjadi beberapa golongan yaitu golongan A, B, 

dan C. Penjelasan golongan-golongan minuman keras adalah sebagai berikut : 

a). Golongan A, yang termasuk minuman keras golongan A adalah minuman   

     keras yang memiliki kadar etanol (C2H5OH) antara 1% (satu persen) hingga   

     5%  (lima persen); 

b). Golongan B, yang termasuk kedalam minuman keras golongan B adalah  

       minuman keras yang memiliki kadar etanol (C2H5OH) melebihi 5% (lima  

        persen) hingga 20% (dua puluh persen); 
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c). Golongan C, yang termasuk kedalam minuman keras golongan C adalah  

       minuman keras yang memiliki kadar etanol (C2H5OH) melebihi 20% (dua  

       puluh persen) hingga 55% (lima puluh lima persen).
4
 

Mahalnya harga minuman keras bermerk yang telah dilegalkan oleh 

pemerintah membuat seseorang yang sudah terbiasa meminum minuman keras 

harus mencari alternatif lain untuk tetap bisa melakukan kebiasaanya untuk 

meminum minuman keras. Salah satu cara yang mereka lakukan yaitu dengan cara 

mereka mencampurkan berbagai bahan-bahan baik yang mengandung alkohol 

atau tidak mengandung sehingga menjadi minuman yang memabukan. Minuman 

yang mereka buat biasa dikenal dengan minuman keras oplosan. Menurut  Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti oplosan adalah mencampur, yang dalam hal 

ini yang dicampur adalah bahan-bahan baik yang mengandung alkohol atau tidak 

mengandung alkohol sehingga menghasilkan minuman keras oplosan yang 

memabukan. Menurut Teddy Wibawa, dokter spesialis kejiwaan minuman keras 

oplosan adalah minuman hasil kegiatan mencampur berbagai bahan yang didalam 

minuman keras oplosan tersebut mengandung etanol juga metanol. 
5
 

 Masalah minuman keras oplosan di Indonesia sering terjadi ke kaum 

tingkatan masyarakat ekonomi rendah yang memiliki penghasilan pas-pasan, 

sedangkan kaum masyarakat yang memiliki ekonomi yang cukup bahkan lebih 

bisa membeli minuman keras yang mahal, dan masalah-masalah sosial mereka 

cenderung tidak terlalu terbuka di depan publik. Masyarakat yang berada di 
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tingkat ekonomi yang rendah hanya dapat menikmati minuman keras dengan 

harga yang murah, minuman keras yang terjangkau oleh penghasilan mereka 

biasanya minuman keras oplosan.
6
 

Minuman keras oplosan biasanya terbuat dari minuman yang memiliki 

kadar alkohol tinggi, yang semestinya bukan untuk diminum kemudian 

dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan lain yang biasa meraka 

gunakan biasanya adalah obat-obatan (valium, dekstrometorfan), minuman 

berenergi, bahkan mereka juga ada yang menambahkan lotion obat nyamuk. 

Pembuatan minuman keras oplosan terkadang juga menggunakan bahan-bahan 

kimia seperti metanol (spirtus) yang mana bahan tersebut bukan semestinya untuk 

dikonsumsi. Begitu berbahayanya bahan-bahan yang digunakan membuat 

kebanyakan orang yang mengkonsumsinya berujung pada kematian, kalaupun 

orang yang mengkonsumsinya selamat orang tersebut akan mengalami kebutaan 

atau kecacatan tubuh yang lain.
7
 

 Seseorang yang meminum minuman keras secara berlebihan akan 

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Orang yang telah 

berlebihan meminum minuman keras disebut orang yang mabuk, gelaja yang 

ditimbulkan yaitu akan merasa pusing yang kemudian diiringi dengan mual dan 

muntah. Gangguan penyakit jangka panjang yang kemungkinan akan terjadi jika 

meminum minuman keras diantaranya adalah liver. Gangguan liver terjadi karena 

alkohol yang masuk ke dalam tubuh memacu liver bekerja lebih keras untuk 

menyaring cairan-cairan alkohol, sehingga liver bisa mengalami pembengkakan 
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dan mengandung banyak air di dalamnya. Kebanyakan di Indonesia penyakit liver 

disebabkan karena kebiasaan meminum minuman yang mengandung alkohol.
8
 

 Alasan mereka memilih minuman keras oplosan untuk diminum beragam, 

diantaranya : 

a). Minuman keras oplosan lebih murah dibandingkan dengan minuman                   

        keras yang lainnya; 

b). Rasa yang dihasilkan dari minuman keras oplosan berbeda dengan                 

        minuman keras yang lainnya; 

c). Mereka ingin mendapatkan efek mabuk yang lebih dibandingkan                  

        dengan minuman keras yang biasa. 

Mereka yang berada dibawah pengaruh minuman oplosan cenderung lebih banyak 

melakukan tindakan kriminal seperti : pembunuhan, pemerkosaan dan tindak 

kekerasan. Minuman keras oplosan di dalam tubuh akan menimbulkan efek panas 

dalam tubuh, sehigga mereka cenderung mudah emosi dan kehilangan kesadaran 

sehingga hal tersebut menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal.
9
 

 Peredaran minuman keras oplosan terjadi karena adanya permintaan dan 

penawaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata peredaran 

adalah perpindahan dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain.  

Para produsen atau penjual minuman keras oplosan melakukan kegiatanya dengan 

alasan faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara pembeli 

atau konsumen minuman keras oplosan lebih memilih minuman keras oplosan 

karena harganya yang murah. Razia terhadap minuman keras oplosan terus 
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dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian. Bagi penjual atau 

produsen yang tertangkap dalam razia hanya dilakukan penyitaan terhadap 

minuman keras oplosan dan diberikan denda. Sementara para pembeli atau 

konsumen hanya diberikan pembinaan. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan 

efek jera kepada produsen maupun konsumen minuman keras oplosan dan mereka 

akan cenderung mengulangi perbuatannya lagi karena merasa sanksi yang 

diberikan masih ringan. 
10

Efektivitas sanksi pidana haruslah dikembalikan kepada 

tujuannya, yakni untuk memberikan efek jera dan meperbaiki atau memulihkan 

mereka yang melakukan tindak pidana. Selain itu sanksi pidana juga digunakan 

sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. 
11

 

Kasus peredaran minuman keras oplosan di Kabupaten Pati cukup tinggi, 

dari hasil operasi petugas Kepolisian Resor Pati pada tanggal 22 maret 2021 

berhasil mengamankan minuman keras oplosan sebanyak 300 liter minuman keras 

oplosan yang dikirim oleh pelaku dari kudus menuju kecamatan margoyoso. 

Letak strategis Kabupaten Pati yang berada di pinggir jalan pantura memudahkan 

seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan yang digunakan untuk meracik 

minuman keras oplosan. Peredaran minuman keras oplosan biasanya akan 

melonjak tinggi pada momen-momen seperti : tahun baru, hari raya natal maupun 

hari raya idul fitri. Peredaran minuman keras oplosan di Kabupaten Pati terbilang 

cukup bebas, dimana seseorang begitu mudah mendapatkannya. Warung-warung 
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  Khairu Nasrudin, ”Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak pidana Peredaran  
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jamu biasanya digunakan penjual minuman keras oplosan sebagai sarana untuk 

mengelabuhi petugas kepolisian. 
12

 

 Kasus meninggal dunia akibat pesta minuman keras oplosan sudah sering 

terjadi. Enam orang meninggal dunia menjadi korban dari pesta minuman keras di 

Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Kejadian bermula 

saat 6 (enam) orang melakukan pesta minuman keras di sebuah warung jamu. 

Korban sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit, namun karena 

tingkat alkohol minuman oplosan yang diminum tinggi hingga menyebabkan over 

dosis dan menyebabkan kematian. Hasil pemeriksaan oleh dokter, korban 

meninggal dunia karena menderita asidosis metabolik yaitu penumpukan racun di 

dalam tubuh karena mengkonsumsi obat-obatan atau racun tertentu seperti alkohol  

dan metanol, yang mengakibatkan rusaknya beberapa fungsi organ seperti liver 

dan ginjal.
13
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Data jumlah kasus peredaran minuman keras oplosan di Kabupaten Pati 

selama tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut: 

   Tabel Perkara Tipiring Miras Satuan Samapta 

                Polres Pati 

Tahun 2020 

NO Bulan 
Giat Tipiring 

Ket 
L S Sidang Dibina 

1 Januari 0 0 0 0 100% 

2 Februari 0 0 0 0 100% 

3 Maret 0 0 0 0 100% 

4 April 0 0 0 0 100% 

5 Mei 0 0 0 0 100% 

6 Juni 0 0 0 0 100% 

7 Juli 0 0 0 0 100% 

8 Agustus 5 5 1 4 100% 

9 September 0 0 0 0 100% 

10 Oktober 1 1 0 1 100% 

11 November 6 6 0 6 100% 

12 Desember 6 6 0 6 100% 

Jumlah 18 18 1 17 100% 

Sumber : Data yang diolah dari Polres Pati 

 

Tahun 2021 

No Bulan 
Giat Tipiring 

Ket 
L S Sidang Dibina 

1 Januari 2 2 1 1 100% 

2 Februari 0 0 0 0 100% 

3 Maret 12 12 2 10 100% 

4 April 0 0 0 0 100% 

5 Mei 0 0 0 0 100% 

6 Juni 0 0 0 0 100% 

7 Juli 0 0 0 0 100% 

8 Agustus 1 1 0 1 100% 

9 September 5 5 0 5 100% 

10 Oktober 1 1 0 1 100% 

Jumlah 21 21 3 18 100% 

Sumber : Data yang diolah dari Polres Pati Tahun 2021 

Keterangan: 

L : Lapor 

S : Selesai 
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Dari data tersebut dapat diketahui bahwa peredaran minuman keras oplosan di 

Kabupaten Pati masih saja terjadi. Kasus minuman keras oplosan di tahun 2020 

dari bulan januari hingga desember terjadi sebanyak 18 kasus, kasus yang 

diselesaikan melalui sidang sebanyak 1 kasus dan kasus yang diselesaikan melalui 

pembinaan sebanyak 17 kasus. Kasus minuman keras di tahun 2021 pada bulan 

januari hingga oktober terjadi sebanyak 21 kasus, kasus yang diselesaikan melalui 

sidang sebanyak 3 kasus dan kasus yang diselesaikan melalui pembinaan 

sebanyak 18 kasus.   

 Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman keras 

oplosan di Kabupaten Pati terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan 

hukum merupakan upaya-upaya untuk menerapkan atau mengaplikasikan atau 

mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau 

memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.
14

 Aparatur penegak hukum terdiri dari beberapa lembaga yang 

memiliki kewenangnan untuk melakukan penegakan hukum, yang terdiri dari: 

kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 

Komponen aparat penegak hukum saling berhubungan dalam melakukan 

penegakan hukum yang tergabung dalam suatu sistem yang disebut sistem 

peradilan pidana. Menurut Philip. P. Purpura sistem peradilan pidana bertujuan 

untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, 

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan 

batasan bersalah tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui 
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 Edi Setiadi, “Sistem Peradilan Terpadu dan  Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”, Kencana,  

    Jakarta, 2017, hlm 136. 
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komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak terdakwa.
15

 

Terkait penegakan hukum untuk memutus peredaran minuman keras 

oplosan dilakukan oleh aparatur penegak hukum, yang dilaksanakan oleh 

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Larangan terhadap peredaran minuman 

keras oplosan secara substansi diatur dalam beberapa peraturan perundang-

undangan, diantaranya : 

KUHP pasal 204 yang berbunyi : 

“Barangsiapa menjual, menawarkan, atau membagi-bagikan barang, yang  

  diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat  

  berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama  

  lima belas tahun.” 

 

Selain KUHP peraturan lain yang juga mengatur minuman keras oplosan yaitu 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 136 yang 

berbunyi: 

“Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja   

  menggunakan: 

a) Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang 

ditetapkan;atau 

b) Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 

(sepuluh miliar rupiah).” 

 

Peraturan lain yang juga mengatur tentang minuman keras oplosan yaitu Peraturan 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras pasal 5 

yang berbunyi : 
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“Setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, mengoplos, menimbun,  

  menjual, membawa, memberi menyajikan minuman sebagaimana dimaksud  

  pasal 2 ayat (1) huruf b, c dan ayat (2) Peraturan Daerah ini”  

 

 

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tetapi 

peredaran minuman keras oplosan masih sering terjadi. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas tersebut penulis berkeinginan untuk 

mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman 

keras oplosan di Kabupaten Pati mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari 

minuman keras oplosan yang cukup besar, yang kemudian dituangkan dalam 

skripsi yang berjudul:” PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA 

PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI KABUPATEN PATI.” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Mengapa peredaran minuman keras oplosan yang terjadi di Kabupaten Pati  

     banyak diselesaikan melalui pembinaan? 

2. Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum peredaran  

           minuman keras oplosan di Kabupaten Pati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   1). Untuk mengetahui penyebab peredaran minuman keras oplosan yang   

               terjadi di Kabupaten Pati banyak diselesaikan melalui pembinaan. 

         2). Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan   

                hukum peredaran minuman keras oplosan di Kabupaten Pati. 
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D. Kegunaan Penelitian 

a). Kegunaan Teoritis 

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan yang lebih konkrit terkait permasalahan minuman keras oplosan 

khususnya di Kabupaten Pati. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum pidana. 

 b). Kegunaan Praktis 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak 

hukum untuk mendapatkan upaya-upaya yang lebih efektif dalam memutus 

peredaran minuman keras oplosan. Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui akibat, sanksi dan dampak yang ditimbulkan apabila 

mengkonsumsi ataupun mengedarkan minuman keras oplosan. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindak Pidana Peredaran 

Minuman Keras Oplosan Di 

Kabupaten Pati 

Realita Peredaran Minuman 

Keras Oplosan: 

-Penjualan masih dilakukan 

secara bebas. 

-Tempat untuk 

mengkonsumsinya masih 

dilakukan di sembarang 

tempat atau di tempat-tempat 

umum.  

-Pembeli atau konsumennya 

tidak dibatasi oleh usia. 

Non Penal 

Memberikan 

sanksi yang 

berat bagi 

mereka yang 

melanggar 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku.  

-Pemberian 

sosialisasi tentang 

bahaya minuman 

keras oplosan 

kepada 

masyarakat. 

-Memberikan 

bimbingan rohani 

kepada 

masyarakat. 

-Sosialisasi hidup 

sehat dan 

mengajak 

masyarakat 

melakukan 

olahraga sebagai 

salah satu kegiatan 

positif. 

 

Penal 

Dampak Negatif Minuman 

Keras Oplosan: 

-Mengganggu kesehatan dan 

bahkan hingga berujung 

kematian. 

-Meningkatkan kriminalitas 

di dalam masyarakat. 

-Menimbulkan keresahan di 

dalam masyarakat. 

 

Penanggulangan 

Produk Hukum 

Yang Mengatur 

 

-Kitab Undang-Undang  

  Hukum Pidana (KUHP). 

-Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2012 Tentang 

Pangan. 

-Perda 22 Tahun 2002 

Tentang Minuman Keras. 
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F. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skipsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing 

bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, 

sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan  

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan  

pembahasan terhadap pokok-permasalahan, yang terdiri dari sub-sub  

bab yakni tentang penegakan hukum, tindak pidana, dan peredaran            

minuman keras oplosan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan dari metode pendekatan, spesifikasi  

penelitian, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan  

penyajian data, serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

      Bab ini merupakan inti dari skripsi yang memuat pembahasan dari  

                 rumusan masalah yang meliputi alasan penggunaan sanksi pembinaan  

                 terhadap penjual dan konsumen minuman keras oplosan dan alasan  

                 penggunaan perda dibandingkan dengan undang-undang.   
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban perumusan masalah     

    skripsi dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi    

    permasalahan-permasalahan 


