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Kementerian Perdagangan: Pengadaan,

pengedaran, penjualan, pengawasan dan

pengendalian;

Kementerian Perindustrian: Ketentuan izin usaha

industri minuman beralkohol;

Kementerian Keuangan: Penetapan pajak, bea

masuk dan cukai untuk minuman beralkohol;

Kementerian Kesehatan/Badan POM: Penetapan

standar mutu/izin edar minuman beralkohol  dalam

negeri maupun impor;

Kementerian Dalam Negeri/Pemda: Pengawasan

peredaran minuman beralkohol di daerah masing-

masing.

Dalam rapat tersebut, Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI

memaparkan poin-poin penting yang akan berkaitan

dengan penyusunan dan pengaturan mengenai RUU

tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Pertama, terkait dengan Kementrian/Lembaga yang

memiliki kewenangan atau bersinggungan dengan

proses perijinan, produksi, peredaran dan

pengawasan minuman beralkohol, antara lain: 

Kedua, latar belakang pembentukan RUU Minuman Beralkohol.

Dalam pemaparannya Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI

menjelaskan beberapa hal yang mendorong penyusunan RUU

Minuman Beralkohol. Salah satunya berkaitan dengan agama

atau keyakinan sebagian besar agama di Indonesia yang

mengharamkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi. Selain

alasan agama, mengonsumsi minuman beralkohol dapat

mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental

organik, merusak syaraf dan daya ingat, adema otak, sirosis

hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid dan  jika  diminum 

terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Tiga organisasi keagamaan di Indonesia, yakni

Majelis Ulama Indonesia, PP Muhamadiyah dan PBNU yang menyuarakan hal yang hampir

sama bahwa  ajaran agama (Islam) melarang keras untuk memproduksi, mengonsumsi,

memperdagangkan, dan melegalkan minuman beralkohol. Dampak buruk dan dosa-dosa

yang ditimbulkan minuman beralkohol jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Meskipun

ada potensi ekonomi, namun dampak buruknya itusudah terjadi dan datanya sudah

banyak sekali .

Terlepas dari kontroversi dan perbedaan pandangan mengenai keberadaan minuman

beralkohol di Indonesia, perlu juga diketahui mengenai adanya kelompok dan kebudayaan

tertentu di Indonesia yang mengonsumsi dan menjadikan minuman beralkohol sebagai

bagian dari keragaman budaya, ritual adat istiadat dan kebiasaan turun temurun,
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Minuman beralkohol sebenarnya bukan hal baru di

Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dengan

minuman fermentasi tersebut. Beberapa daerah

seperti Bali, Lombok, Sulawesi, Semarang, Banyumas,

dan beberapa daerah lainnya juga memproduksi

minuman tersebut. Budaya minum muncul seiring

dengan hadirnya ragam minuman fermentasi di

Nusantara yang diyakini sebagai salah satu warisan

kebiasaan nenek moyang. Raymond Michael Menot

menyatakan bahwa "minuman fermentasi adalah

wujud nyata antara kekayaan alam dan kekayaan

budaya yang ada di Nusantara" .

Prasasti Pangumulan (902 M), menuliskan tuak sebagai

minuman yang disajikan dalam upacara penetapan

tanah sima. Prasasti ini ditemukan di Desa Kembang

Arum, Klegung, DI Yogyakarta. Catatan sejarah kedua

ditemukan pada Serat Ma Lima pada 1903. Serat yang

dianggap sebagai falsafah hidup orang Jawa ini

merujuk pada berbagai larangan, termasuk larangan

mabuk atau moh mendem. Kitab Negarakertagama

juga mengungkapkan bahwa tuak dan arak selalu ada

dalam tiap perayaan di Majapahit.

Selain dalam kitab dan serat, perkara minuman beralkohol juga

ditemukan dalam tarian. Tarian beksan inum di lingkungan

Kadipaten Pakualaman ini ditampilkan oleh 4 penari pria

menggunakan botol minuman dan 2 sloki. Beksan Sekar Madura

(Beksan gendul), tarian di lingkungan Kasultanan Ngayogyakrta

Hadiningrat juga menggunakan properti botol minuman dan

gelas sloki dalam tariannya.

Dalam tataran budaya lokal, tuak - salah satu minuman

beralkohol- dianggap sebagai salah satu minuman yang  dapat
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mempererat persaudaraan dan selalu disajikan dalam perayaan pesta adat . Salah

satunya di Toraja Utara. Proses difusi terjadi ketika orang Toraja mengundang pendatang

di upacara adat dan menawarkannya minuman tuak. Demi menghormati tamu, undangan

akan ikut mengonsumsi tuak dan akhirnya terbiasa dengan hal tersebut. 

Demikian juga masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang

mengganggap minuman beralkohol sebagai simbol dari persatuan dimana ketika terjadi

perselisihan antar masyarakat maka salah satu simbol perdamaian dengan menyimpan

sebotol sopi (minuman keras tradisional yang terbuat dari enau). Minuman beralkohol

memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat yaitu memperat rasa

kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota masyarakat. Konsumsi minuman

beralkohol tidak hanya merupakan keinginan individu atau beberapa orang semata, tetapi

menjadi gaya hidup masyarakat  yang  mengandung  unsur  kebersamaan  dalam  aktivitas
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sosial. Peminum alkohol tidak merasa bersalah

karena aktivitas konsumsi alkohol telah menjadi

gaya hidup bersama, di mana masyarakat

menjadikan aktivitas tersebut sebagai aktivitas

bersama dan telah mendapatkan tempat

istimewa dalam hidup masyarakat setempat

sebagai alat pemersatu kelompok masyarakat .5
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Tri Rini Puji Lestari, dalam makalahnya yang

berjudul “Menyoal Pengaturan Konsumsi

Minuman Beralkohol di Indonesia"  memaparkan

bahwa minuman beralkohol merupakan

minuman yang hanya dikonsumsi dan digunakan

oleh kalangan terbatas dengan tujuan dan

alasan tertentu baik positif maupun negatif,

seperti: 
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1) dikonsumsi untuk jamuan makan di kalangan tertentu seperti di konsulat asing dan acara

hajat pernikahan atau acara lainnya; 

2) dikonsumsi di tempat umum yang telah ditentukan seperti hotel berbintang, bar, klub

malam, cafe dan tempat-tempat lain; 

3) dikonsumsi untuk tujuan kesehatan, seperti minum jamu dan rempah-rempah yang

mengandung alkohol; 

4) untuk keperluan pemijatan/massage;

5) untuk keperluan upacara adat; 

6) untuk keperluan negatif atau tindak kekerasan seperti perampokan, perampasan, dan

tawuran. 

Dalam bidang ekonomi, berdasarkan data Kementerian

Keuangan, penerimaan cukai dari Minuman Mengandung Etil

Alkohol (MMEA) baru mencapai Rp3,61 triliun. Angka tersebut

setara dengan 50,79 persen dari target penerimaan cukai MMEA

di akhir 2020 sejumlah Rp7,1 triliun .7

Bagaimana Produksi dan Peredaran Minuman Beralkohol di Indonesia
Setiap tahunnya hampir 446 juta liter bir, anggur dan alkohol dikonsumsi di seluruh dunia.

Minuman beralkohol yang paling dikonsumsi adalah bir, dibandingkan dengan anggur dan

alkohol.

Anheuser-Busch InBev,Heineken Holding, Asahi Group Holdings, dan Kirin Holdings

merupakan perusahaan-perusahaan raksasa yang memroduksi dan mendapatkan

keuntungan yang sangat besar dari produksi dan penjualan minuman beralkohol .

Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang memroduksi minuman beralkohol, antara

lain:

·PT Multi Bintang Indonesia (est 1929): Bir Bintang, Heineken, Guiness;

·PT Delta Djakarta: Biar Anker, Carlsberg, San Miguel

·PT Bali Hai Brewery

·PT Gitaswara: Guiness
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Pada 2016 volume minuman beralkohol yang

dijual di pasaran mencapai 282 juta liter .

Jumlah tersebut relatif besar dibandingkan

dengan jumlah konsumsi rata-rata masyarakat

Indonesia dalam satu tahun. BPS mencatat

dalam 3 tahun terakhir terjadi penurunan

konsumsi alkohol oleh penduduk Indonesia yang

sudah berumur di atas 15 tahun .
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Klasifikasi

Perkotaan/

Perdesaan+

Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang

kepariwisataan; dan

tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Toko bebas bea (TBB);

Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk

Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Khusus bagi minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan

hypermarket. 

Minuman beralkohol tersebut dapat dibeli atau ditemukan di tempat-tempat yang secara

terbatas telah ditentukan sebagai tempat yang dapat menjualbelikan minuman beralkohol.

Berdasarkan Permendag No. 20 tahun 2014, penjualan minuman beralkohol untuk diminum

langsung di tempat hanya dapat dilakukan di: 

1.

2.

Selanjutnya penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh

pengecer, pada: 

1.

2.

3.

Bagaimana Langkah dan Strategi

Pemerintah Indonesia Terkait Minuman

Beralkohol?
Dalam memerangi kerugian dan dampak akibat

penyalahgunaan alkohol, World Health Organization

(WHO) mendorong pemerintah-pemerintah di dunia untuk

memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan sosial setiap

orang, keluarga dan komunitas. WHO memperkirakan aksi

lokal, regional dan global akan berdampak pada upaya-

upaya untuk mencegah dan mengurangi penggunaan

alkohol yang berbahaya.
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Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk
Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu
Tahun  Terakhir   (Liter  Per  Kapita)

2018           2019           2020

Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan+
Perdesaan

0,28         0,23         0,22
0,72         0,64          0,61

0,48         0,41          0,39
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Kepemimpinan, kesadaran dan komitmen;

Respon pelayanan kesehatan;

Aksi masyarakat;

Kebijakan dan penanggulangan mengemudi dalam

keadaan mabuk;

Ketersediaan alkohol;

Pemasaran minuman beralkohol;

Kebijakan harga;

Mengurangi konsekuensi negatif dari minum dan

keracunan alkohol;

Mengurangi dampak kesehatan masyarakat dari

alkohol ilegal dan alkohol yang diproduksi secara

informal;

Pemantauan dan pengawasan.

Untuk itu, WHO menyarankan 10 hal yang dapat

dijadikan sebagai aksi nasional  :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kesepuluh aksi nasional tersebut harus dilakukan Pemerintah Indonesia secara sistematis
dan menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat. Rekomendasi-
rekomendasi WHO tersebut dapat dijadikan pertimbangan DPR RI dan Pemerintah
Indonesia untuk mengatasi dampak konsumsi minuman beralkohol, untuk kemudian
merefleksikannya ke dalam berbagai langkah dan kebijakan serta urgensi pembentukan
RUU Minol. Sehingga, pembentukan dan pembahasan RUU Minol merepresentasikan semua
faktor dan kebutuhan nasional Indonesia. Sehingga, menghasilkan kesadaran kolektif
mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan dampak minuman beralkohol. 

Secara khusus, Pemerintah Indonesia juga mengembangkan pencegahan minuman
beralkohol usia dini. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017
mengungkapkan umur mulai minum alkohol terutama pada usia 15-19 tahun pada pria
sebesar 70 persen dan wanita 58 persen. Sementara pada usia 20-24 tahun, pria yang
mengonsumsi alkohol sebanyak 18 persen dan wanita 8 persen. Langkah-langkah khusus
perlu dilakukan mulai pada level sekolah, keluarga maupun komunitas. Kelli A. Komro, dkk
menyarankan perlu adanya pencegahan dan edukasi pada level sekolah, ekstra kurikuler
dan keluarga untuk meningkatkan pencegahan berbasis lingkungan dan keluarga  . Hal ini
disebabkan karena keterlibatan keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi strategi
dan keberhasilan pencegahan penyalahgunaan minuman alkohol. 
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