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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara hukum, setiap perilaku seseorang diatur dalam 

sebuah Undang-Undang. Hukum telah menjadi dasar bagi berdirinya Negara 

Indonesia hal ini dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut B. Hestu 

Cipto Handoyo, kata “hukum” dalam pasal ini memberikan suatu pengertian 

bahwa Negara Indonesia menekankan pengelihatannnya pada hukum sebagai 

perangkat dapat menjadikan hukum sebagai pedoman bertingkah laku baik 

dalam bertingkah laku maupun dalam tutur katanya. Hukum menjadi faktor 

terpenting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yaitu memberikan 

keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia melalui para penegak 

hukum. Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan 

seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.1  

Perdagangan minuman keras sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan 20/M-Dag/Per/4/ Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan pengendalian Minuman 

keras  dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha 

perdagangan minuman keras  maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin 

                                                     
1 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2009, hlm 7. 
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untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman keras 

) terlebih dahulu. Kegiatan usaha perdagangan minuman keras  ternyata tidak 

dipatuhi oleh pengusaha dengan tidak mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk 

dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman keras ). 

Persoalan maraknya peredaran dan pengendalian minuman keras  golongan A 

di Kabupaten Pati yakni bir di perusahaan, perseroan terbatas (PT) perseroan 

komanditer (CV) maupun usaha dagang (UD) yang menjadi sub agen 

distributor minuman keras  (Minol) sebenarnya adalah wewenang Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian. Hal tersebut diatur pada Pasal 33 ayat (2) 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan 20/M-Dag/Per/4/ Tahun 2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan 

pengendalian Minuman keras , yang menyebutkan bahwa pengendalian dan 

pengawasan peredaran dan pengendalian minuman keras  dilaksanakan oleh 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

serta Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

Rahardjo Adisasmita dalam bukunya Pengelolaan Pendapatan & 

Anggaran Daerah Pengawasan adalah proses pengamatan, penentuan standar 

yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan 

korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah 

membuat kegiatan – kegiatan manajemen dinamis dan berhasil secara efektif 
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dan efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi, pengawasan 

memiliki beberapa fungsi.2 Pengendalian merupakan aktivitas yang 

menyangkut tindakan dan evaluasi, yang berarti implementasi dari 

perencanaan dan pengggunaan umpan balik agar tujuan organisasi dicapai 

secara total.3 Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari 

pengendalian adalah menciptakan suatu mekanisme operasional dan tata kerja 

yang baik dalam suatu organisasi sehingga dapat menekan dan menghindari 

kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan, baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Pengendalian dilakukan untuk mengarahkan aktivitas 

perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat tercapai 

dengan efektif dan efisien.  

Menimbang bahwa minuman keras yang memabukkan pada 

hakekatnya dapat merusak jasmani, akal dan moral manusia serta 

bertentangaan dengan nilai-nilai agama, membahayakan kehidupan, keamanan 

masyarakat. Bahwa untuk memberi dasar hukum menindak pengedar, 

penimbun, penjual, pengguna minuman keras, dan mengatur, mengawasi, 

mengendalikan, memberi kepastian hukum serta perlindungan masyarakat 

untuk menganggulangi akibat negatif penggunaan minuman keras yang tidak 

bertanggungjawab maka Pemerintah Kabupaten Pati menerbitkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman keras 

(selanjutnya disebut Perda Miras).  

                                                     
2 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Penerbit Graha Ilmu 

Yogyakarta, 2011. hlm 45. 
3 Arief Suadi, Sistem Pengendalian Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm. 3 
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Minuman keras dapat ditemukan dengan mudah di minimarket, kedai, 

warung, maupun PKL (Pedagang Kaki Lima). Minimarket, kedai, warung, 

maupun PKL telah menjamur di masyarakat, baik itu di kota besar maupun di 

perkampungan. Selain faktor kenyamanan, pelayanan yang baik, 

keanekaragaman barang dan jam operasional yang melayani selama 24 jam. Di 

minimarket, kedai, warung, maupun PKL konsumen dapat melihat, memilih 

dan menentukan sendiri barang yang akan dibeli. Pada akhirnya konsumen 

tidak hanya membeli barang yang dibutuhkan tetapi juga yang diinginkan. Hal 

tersebut juga membuat semua kalangan dengan mudah dapat membeli dan 

menikmati minuman keras  berbagai golongan. Inilah yang membuat pelajar 

ataupun anak dibawah umur dapat dengan mudah membeli dan mengkonsumsi 

minuman keras sesuka mereka, karena belum tegasnya pengawasan dan 

pengendalian terkait pembelian produk minuman keras. 4 

Kabupaten Pati dikenal sebagai wisata malam di Pantura Timur secara 

tidak langsung banyaknya pengunjung dari Kabupaten Kudus dan Kabupaten 

Rembang berkunjung ke Kabupaten Pati akan semakin ramai. Kabupaten Pati 

adalah salah satu kota yang terkenal sebagai tujuan wisata malam dari berbagai 

Kabupaten disekitarnya. Sebagai daerah wisata malam yang didominasi 

wisatawan yang membutuhkan hiburan, minuman keras  merupakan salah satu 

barang dagang yang memiliki potensi ekonomi bagi sebagian masyarakat 

Kabupaten Pati dan sekitarnya, hal ini yang menjadikan minuman keras  

golongan A yakni bir mudah dijumpai dari minimarket, warung, kedai, hingga 

                                                     
4 Sutrisno, Wawancara Pribadi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Pati, 28 Januari 2021. 
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PKL yang ada di Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati memiliki peran penting, yaitu 

melaksanakan pengawasan serta bertanggung jawab terhadap peredaran dan 

pengendalian minuman keras pada minimarket, kedai, warung, maupun PKL 

yang ada di Kabupaten Pati. 5 

Larangan penjualan minuman keras di minimarket, kedai, warung, 

maupun PKL masih dianggap memberatkan oleh berbagai pihak, hal tersebut 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan minuman keras 

tersebut lepas dari pengawasan pemerintah. Permintaan masyarakat mengenai 

ketersediaan minuman keras  yang tinggi dan kebijakan ekonomi 

melatarbelakangi pelonggaran peraturan penjualan minuman keras. Pelaku 

usaha berdalih bahwa pengawasan terhadap penjualan minuman keras  yang 

dilakukan oleh pemerintah masih kurang dan belum memiliki pengaturan yang 

jelas dalam pemberian sanksi. Hal tersebut didukung oleh beberapa 

minimarket, kedai, warung, maupun PKL di Kabupaten Pati yang masih 

menjual minuman keras dengan berbagai merk. Berikut beberapa minimarket, 

kedai, warung, maupun PKL yang masih menjual minuman keras tersebut. 6 

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati terkait 

peredaran dan pengendalian minuman keras di Kabupaten Pati hanya berdasar 

pada Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman keras  (SIUP-MB)-nya saja. 

                                                     
5 Sutrisno, Wawancara Pribadi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Pati, 28 Januari 2021. 
6 Sutrisno, Wawancara Pribadi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Pati, 28 Januari 2021. 
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Surat tersebut wajib dimiliki oleh pelaku usaha ketika ingin menjual minuman 

keras  tersebut. Urusan mengeluarkan SIUP-MB bukan merupakan wewenang 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati lagi, yang berwenang 

mengeluarkan surat tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati (DPPTSP). 7 

Permasalahan yang terjadi dalam hal pengendalian peredaran minuman 

keras  di Kabupaten Pati masih banyak terjadi pelanggaran di masyarakat dan 

juga para pelaku usaha minuman keras . Adanya Peraturan DaerahKabupaten 

Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Keputusan Bupati Pati 

Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan 

DaerahKabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, 

harusnya bisa lebih membantu pemerintah atau pihak yang terkait untuk 

menekan pengendalian peredaran minuman keras . Peredaran minuman keras  

yang tidak terkontrol menimbulkan berbagai masalah di masyarakat, akan 

tetapi keberadaan minuman keras  sudah cukup akrab ditengah masyarakat 

khususnya di Kabupaten Pati. Oleh karena itu perlu, adanya ketegasan dari 

pemerintah untuk mengontrol toko atau warung yang menjual minuman keras  

serta menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 

tentang Minuman Keras dan Keputusan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor 22 

Tahun 2002 tentang Minuman Keras yang sudah ada untuk menjadi acuan 

hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdaganagan dan 

                                                     
7 Sutrisno, Wawancara Pribadi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Pati, 28 Januari 2021. 
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Perindustrian Kabupaten Pati adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 : Data Laporan Pelanggaran Peredaran Minuman Keras Di 

Kabupaten Pati Periode Januari - Juni 2021. 

NO TOKO PELANGGARAN TINDAKAN TINDAKAN 

   PENGAWASAN PENGENDALIAN 

1 PT. PERINTIS 

KARYA 

SENTOSA 

- Tidak melakukan 

pelaporan realisai 

pengadaan. 

- Melakukan 

peredaran di luar 

ketentuan yang 

berlaku.  

Melakukan monitoring 

dan Evaluasi 

dilapangan 

Agar melakukan 

peredaran miras 

sesuai ketentuan 

2 UD. BUDI JAYA - Tidak melakukan 

pelaporan realisai 

pengadaan. 

- Melakukan 

peredaran di luar 

ketentuan yang 

berlaku. 

Melakukan monitoring 

dan Evaluasi 

dilapangan 

Agar melakukan 

peredaran miras 

sesuai ketentuan 

3 PT.KRIDA 

MULTI NIAGA 

PRIMA 

- Tidak melakukan 

pelaporan realisai 

pengadaan. 

- Melakukan 

peredaran di luar 

ketentuan yang 

berlaku. 

Melakukan monitoring 

dan Evaluasi 

dilapangan 

Agar melakukan 

peredaran miras 

sesuai ketentuan 

4 UD. RIANTIKA - Tidak melakukan 

pelaporan realisai 

pengadaan. 

- Melakukan 

peredaran di luar 

ketentuan yang 

berlaku. 

Melakukan monitoring 

dan Evaluasi 

dilapangan 

Agar melakukan 

peredaran miras 

sesuai ketentuan 

5 CV.ERNAWATI 

MANDIRI 
- Tidak melakukan 

pelaporan realisai 

pengadaan. 

- Melakukan 

peredaran di luar 

ketentuan yang 

berlaku. 

Melakukan monitoring 

dan Evaluasi 

dilapangan 

Agar melakukan 

peredaran miras 

sesuai ketentuan 

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. 

Dari data di atas diketahui bahwa masih banyak pelanggaran terhadap 
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pengendalian peredaran minuman keras  di wilayah hukum Kabupaten Pati 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 

2002 tentang Minuman Keras dan Keputusan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 

22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras. Pelaksanaan peraturan tersebut masih 

belum optimal karena terdapat faktor penghambat yaitu faktor masyarakat 

dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam peredaran minuman keras  

(minol), faktor sarana dan fasilitas yaitu kurangnya jumlah petugas dan 

peralatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 

Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Keputusan Bupati Pati Nomor 35 

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, serta faktor kebudayaan yang 

masih menggunakan minuman keras  dalam setiap penyelenggaraan kegiatan 

kebudayaan.  

Berdasarkan keterangan yang disampaikan bidang Perdagangan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati terkait peredaran minuman 

keras di Kabupaten Pati, bahwasanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Pati telah melakukan pengawasan sebanyak dua kali dalam satu 

bulan pada tahun 2020 dengan cara turun langsung ke lapangan. Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati memberikan tugas kepada 

beberapa tim, tim tersebut bertugas melakukan sidak dengan turun ke setiap 

kecamatan yang ada di Kabupaten Pati untuk melakukan pengawasan dan 

pengendalian peredaran minuman keras secara langsung. Sebelum pengawasan 
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dan pengendalian dilaksanakan, Tim melakukan rapat persiapan. Tujuannya 

agar para pelaku usaha mengerti bahwa minuman keras tidak boleh lagi 

diperjualbelikan di minimarket, kedai, warung, maupun PKL yang ada di 

Kabupaten Pati. Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh 

Peneliti, minuman keras  golongan tersebut masih beredar dan dijual di 

beberapa pengecer seperti kedai, warung maupun PKL yang ada di Kabupaten 

Pati.8 

Selain itu masih sangat kurang adanya sinergi antara tim terpadu dari 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dengan dinas-dinas 

terkait dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut 

Satpol PP) sebagai pendukung dalam pengawasan terhadap peredaran dan 

pengendalian minuman keras  seperti dalam Pasal 33 ayat (6) Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan 20/M-Dag/Per/4/ Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan pengendalian Minuman 

keras . Hal tersebut disebabkan karena sampai saat ini tim terpadu yang 

dibentuk oleh Bupati Pati untuk menangani pengawasan dan pengendalian 

peredaran dan pengendalian minuman keras belum berjalan dengan baik 

sehingga diperlukan penyempurnaan baik aturan serta tataran pelaksanaannya.9 

Fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan penyalahgunaan 

minuman keras yang melibatkan siswa sekolah dasar(SD) terjadi pada tahun 

                                                     
8 Sutrisno, Wawancara Pribadi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Pati, 28 Januari 2021. 
9 Sutrisno, Wawancara Pribadi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Pati, 28 Januari 2021. 
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2020 dimana beberapa siswa SD tersebut melakukan tindakan minum-minum 

minuman keras  yang berlokasikan di wilayah hukum Kabupaten Pati. 

Penyalahgunaan minuman keras yang terjadi di Kabupaten Pati yang terjadi 

pada 2 (dua) orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tewas setelah 

menenggak minuman keras (miras) yang dioplos. Korban meninggal dunia 

akibat mengonsumsi minuman keras yang sudah dioplos di Kabupaten Pati, 

Jawa Tengah, bertambah tiga orang sehingga sudah enam orang tewas karena 

minuman itu dalam tiga hari terakhir. Korban Muhamad Kasan 27 tahun warga 

Desa Ngemplak Kidul, Sumaji 26 tahun warga Desa Karang Legi, dan Rustam 

29 tahun warga Desa Ketanan, tewas Jumat, 23 April 2020 RSUD Suwondo 

Pati, kata Kasat Narkoba AKP Suyadi, di Pati, Sabtu. Sehari sebelumnya, 

Kamis, 22 April 2020, tiga orang telah menghembuskan nafas terakhirnya di 

rumah sakit yang sama setelah mengonsumsi minuman keras oplosan yang 

dibeli dari sebuah warung jamu di Desa Ngemplak Kidul. Ketiganya masing-

masing Teguh Karya 18 tahun warga Desa Mojoagung (Kecamatan Trangkil), 

M Pribawono 27 tahun warga Desa Purworejo dan Susilo 35 tahun warga Desa 

Cebolek sama-sama dari Kecamatan Margoyoso. Selain enam tewas, tiga 

korban dalam kondisi kritis masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 

yakni Sumaun 26 tahun dan Narimo Achmad 29 tahun warga Desa Ketanen, 

Kecamatan Trangkil dirawat di RSUD Suwondo, sedangkan Supriyanto 30 

tahun Warga Desa Asem Papan, Kecamatan Trangkil. Dokter yang sedang 

bertugas di RS Mitra Bangsa Pati, Edi Siswanto menjelaskan, korban yang 

bernama Supriyanto dibawa ke ruang ICU dalam keadaan kritis. Dari hasil 
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pemeriksaan korban menderita Asidosis Metabolik yang mengakibatkan 

rusaknya fungsi beberapa organ, seperti liver dan ginjal. Hal ini membuktikan 

bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Dinas terkait 

serta Polres Kabupaten Pati masih kurang bersinergi dalam melakukan 

pengawasan terhadap peredaran dan pengendalian minuman keras tersebut, 

sehingga sampai saat ini minuman keras masih mudah diperjualbelikan dan 

didapatkan di minimarket, kedai, warung maupun PKL yang menjamur di 

Kabupaten Pati. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati sudah dijelaskan 

tempat-tempat yang diperbolehkan melakukan penjualan minuman keras 

sebagaimana diatur pada Perda Miras, Pasal 6 ayat (1) tempat penjualan 

minuman keras  di daerah hanya dapat diselenggarakan pada : 10 

1. Hotel berbintang 3 (tiga), Hotel berbintang 4 (empat), Hotel 

berbintang 5 (lima); 

2. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan 

3. Bar termasuk pub dan klub malam. 

Dari kasus tersebut di atas membuktikan bahwa minuman keras tidak 

hanya merugikan pemakai namun juga penjualnya. Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/IV/1997 tentang 

Minuman keras, bahwa minuman keras adalah: semua jenis minuman keras 

tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A adalah minuman 

dengan kadar alkohol 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen), 

minuman keras golongan B adalah minuman dengan kadar alkohol 5% (lima 

                                                     
10 Cipto Subagyo, Wawancara Pribadi, Kepala Seksi Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Pati, 28 Januari 2021. 
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persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen ), dan minuman keras dengan 

golongan C adalah minuman dengan kadar alkohol 20% (dua pilih persen) 

sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Di Indonesia jenis minuman 

keras yang diperbolehkan untuk dijual adalah minuman keras dengan batas 

kadar alkohol 5% (lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) 

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Sejak tangal 16 April 2020 

minimarket tidak diperbolehkan lagi untuk menjual minuman alkohol 

golongan C. Perdagangan minuman keras tersebut juga akan diawasi oleh 

pihak Dinas Perdagangan dan pihak Kepolisian setempat. Minuman keras yang 

di konsumsi tersebut memiliki efek yang berbahaya bagi orang lain, baik dalam 

jangka waktu yang cepat atau lambat. Kenyataan yang terjadi di Kota Pati, 

masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggran terhadap peraturan daerah 

tersebut, karena nyatanya masih banyak penjual yang belum memiliki ijin 

untuk menjual minuman keras  secara bebas. Para penegak hukum 

membutuhkan kepekaan sekaligus juga masyarakat Kabupaten Pati perlu 

menyadari bahwa minuman keras  saat ini menjadi ancaman bagi kehidupan 

terutama bagi generasi penerus bangsa, apabila generasi bangsa rusak maka 

bangsa Indonesia juga akan rusak, dikarenakan minuman keras beredar secara 

bebas di masyarakat hingga saat ini. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat 

permasalahan hukum yang penting untuk diteliti yaitu mengenai 

“Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras 

oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk 

memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran 

minuman keras oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Pati ? 

2. Bagaimana keberhasilan pengawasan dan pengendalian peredaran 

minuman keras oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Pati ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas yang menjadi 

pembahasan maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memahami dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian peredaran minuman keras oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Pati. 

2. Untuk memahami dan menjelaskan keberhasilan pengawasan dan 

pengendalian peredaran minuman keras oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Pati. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran 

minuman keras oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati ini 
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diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada 

pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

Hukum Tata Negara (HTN). 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

terutama kepada pemerintah dan masyarakat dalam hal pengawasan dan 

pengendalian peredaran minuman keras oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Pati. 

E. Sistematika Penulisan 

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

bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam 

sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap 

pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tinjauan tentang 

pengawasan, tinjauan tentang pengendalian, dan tinjauan tentang minuman 

keras.  

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 
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metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode 

analisis data. 

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian peredaran minuman keras oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Pati dan keberhasilan pengawasan dan pengendalian 

peredaran minuman keras oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Pati. 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 

kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran 

minuman keras oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. 

 


