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HARMONISASI HUKUM TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Lukman Yulianto

ABSTRAK

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim, Indonesia terkesan dalam
posisi mendua terhadap Minuman beralkohol, hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan
yang diambil pemerintah, disatu sisi pemerintah membatasi produksi dan peredaran
Minuman Beralkohol, namun disisi lainnya pemerintah mengijinkan demi kepentingan
pemasukan Negara dan juga untuk mendukung Pariwisata.Sikap mendua juga
ditunjukan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah,
sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih ( disharmonisasi ) antara
instansi yang berwenang. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya ego sektoral di masing-
masing daerah. Dengan ditulisnya thesis ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan
nantinya dalam penyusunan undang-undang atau peraturan-peraturan tentang
Minuman Beralkohol, baik di pusat maupun di daerah sehingga tercipta Harmonisasi
Hukum tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Indonesia.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah menugaskan Kementerian
Keuangan dalam hal ini Bea dan Cukai untuk
memungut pajak tidak langsung (Cukai)
terhadap tiga jenis barang atau Barang Kena
Cukai ( BKC ) yaitu :

- Hasil Tembakau ( HT )
- .Etil Alkohol
- Dan Minuman Mengandung Etil

Alkohol (MMEA) yang lazim disebut
minuman berakohol atau miras.

Minuman berakohol dapat menim-
bulkan kerugian terhadap kesehatan manusia
dan gangguan ketertiban serta ketenteraman
masyarakat, sehingga perlu dilakukan
pengawasan dan penertiban  terhadap
produksi, peredaran dan penjualannya.

Beberapa instrument hukum positif yang
mengatur dan berkaitan dengan Minuman
Mengandung Alkohol ( MMEA ) antara lain

1. Pasal 4 ayat ( 1  ) Undang-Undang Dasar
1945.

2. Undang-Undang No 39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas  Undang-
Undang No 11 Tahun 1995 tentang
Cukai.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan.

6. Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
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Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037).

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara 3274).

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495).

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan (Lembaran Negara
Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3656).

10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
1962 tentang Perdagangan Barang-
barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Tahun 1962 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
2473).

11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
1986 tentang Kewenangan Pengaturan
Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Tahun 1986
Nomor 23, tambqahan Lembaran
Negara Nomor 3330).

12.Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun
1991 tentang Standar Nasional Indone-
sia. (Lembaran Negara Tahun 1991
Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3434).

13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
1995 tentang Izin Usaha Industri
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3596).

14.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun
1991 ttentang Penyusunan, Penerapan,
dan Pengawasan Standar Nasional In-
donesia.

 Kewenangan dan Tugas Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sesuai pasal 618
Peraturan Menteri Keungan Nomor 100/
PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Keuangan adalah
merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardinasi tennis di bidang kepabean

dan cukai sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
berdasarkan perturan perundang-undangan
yang berlaku. Adapun dalam melaksanakan
tugas tersebut, dalam pasal 619 Peraturan
Menteri Keuangan tersebut diatur bahwa
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan
Departemen Keuangan di bidang
kepabeanan dan cukai.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
pabean dan cukai.

c. Perumusan standar, norma, epedoman,
dan prosedur di bidang kepabean dan
cukai.

d. Pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang kepabean dan cukai.

e. Pelaksanaan admistrasi Diorektorat
Jenderal.

Tugas dan fungsi selain  dalam peraturan
Menteri tersebut, dalam tatanan global telah
menjadi suatu konvensi (kesepakatan
internasional) bahwasanya Bea dan Cukai
(Customs) memiliki peran sebagai berikut ;

a. Fasilitator Perdagangan ( Trade Facilita-
tor )

b. Mendukung Indutri Dalam Negeri (
Indutrial Assistance).

c. Penghimpunan Penerimaan ( Revenue
Collector ).

d. Pelindung Masyarakat ( Community Pro-
tector ).

Tugas-tugas Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai  berdasarkan Undang-undang N0 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan
Undang-undang No11 Tahun 1995 tentang
Cukai. Undang-undang terssebut diatas telah
dilakukan perubahan yaitu Undang-undang
Nomor 17 tentang kepabeanan dan Undang-
undang Nomor 39 tentang Cukai.

Untuk Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Mengandung Etilalkohol ( MMEA
) atau Minuman beralkohol Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai memakai  Undang-
undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Cukai.
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Dalam implementasi pelaksanaan
Undang-undang No 39 Tahun 2007
dilapangan sering terjadi benturan dan
tumpang tindih dengan Peraturan
Pemerintah Daerah ( Perda ) dibeberapa
daerah atau tempat antara lain :

1. Perda Kabupaten Bantul Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pengawasan,
Pengedaran dan Pelarangan Penjualan
Minuman Beralkohol di Kabupaten
Bantul;

2. Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 03
Tahun 2009 tentang Pengawasan,
Pengendalian, Pengederan dan
Penjualan serta Perijinan Minuman
Beralkohol;

3. Perda Kabupaten Bekasi Nomor 17
Tahun 2009 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Peredaran Miras di Kota
Bekasi;

4. Perda Kabupaten Empat Lawang
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan
dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

5. Perda Kabupaten Muara Taweh Nomor
15 Tahun 2006 tentang Pendistribusian
Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol;

6. Perda Kabupaten Jembrana  Nomor 6
Tahun 2007 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol;

7. Perda Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pengawasan dan Pengendalian
Peredaran Minuman Beralkohol di
Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kerangka pemikiran yang

dapat digunakan dalam memahami
konsep harmonisasi hukum untuk
menganalisis peraturan perundang-
undangan yang mengatur pengawasan
dan penertiban produksi serta
peredaran minuman beralkohol?

2. Bagaimana identifikasi segi hukum
yang berkaitan dengan harmonisasi
hukum terhadap fungsi pemerintah

daerah dalam rangka mengatur
produksi dan peredaran minuman
beralkohol dalam bentuk perda?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui, memahami dan meng-

analisa kerangka pemikiran yang dapat
digunakan dalam memahami konsep
harmonisasi hukum untuk meng-
analisis peraturan perundang-undangan
yang mengatur pengawasan dan
penertiban produksi serta peredaran
minuman beralkohol.

2. Mengetahui, memahami dan
menganalisa identifikasi segi hukum
yang berkaitan dengan harmonisasi
hukum terhadap fungsi pemerintah
daerah dalam rangka mengatur
produksi dan peredaran minuman
beralkohol dalam bentuk perda.

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Sejalan dengan pengertian metode
ilmiah, dalam penelitian ini peneliti
menggunakan metode yuridis normatif
dengan mengkonsepsikan hukum sebagai
kaidah norma yang merupakan patokan
perilaku manusia, dengan menekankan pada
data sekunder.

B. Pendekatan yang digunakan
Berdasarkan perumusan masalah dan

tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa
permasalahan pokok  harmonisasi peraturan
perundang-undangan mengenai minuman
keras (beralkohol). Oleh karena itu
pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yang berorientasi kebijakan
(policy-oriented approach) yaitu pendekatan
perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan konsep.

C. Spesifikasi penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif

analitis. Deskriptif karena penelitian ini
diharapkan mampu memberikan gambaran
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secara rinci, sistematis dan menyeluruh
mengenai segala hal yang berhubungan
harmonisasi perundang-undangan miras.

D. Bahan Hukum
Penelitian ini termasuk penelitian

hukum normatif1 sehingga bahan yang
digunakan adalah bahan hukum sekunder.
Bahan Hukum  Sekunder tersebut
mencakup:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan
hukum yang mengikat, meliputi:
a. Peraturan perundang-undangan

nasional yang berkaitan dengan
pengaturan formulasi mengenai
tindak pidana penyelundupan.

b. Peraturan perundang-undangan di
beberapa negara dengan melakukan
kajian komparatif seperti Malaysia,
Australia, Thailand, Swedia, Amerika
dan Konvensi Nairobi yang
mengatur dan memuat investigasi
dan penindakan terhadap tindakan
illegal kepabeanan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan
yang memberikan penjelasan tentang
bahan hukum primer, antara lain
berupa: tulisan-tulisan atau pendapat
para pakar hukum.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang
memberikan penjelasan lebih
mendalam mengenai bahan hukum
primer maupun bahan hukum
sekunder antara lain:
a. Kamus Hukum;
b. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
c. Berbagai majalah maupun jurnal

hukum.

E. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
Sekunder
Mengingat penelitian ini memusatkan

perhatian pada bahan hukum sekunder,
maka pengumpulan bahan hukum

ditempuh dengan melakukan penelitian
kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam
pengumpulan bahan sebanyak mungkin
bahan yang diperoleh dan dikumpulkan
diusahakan mengenai masalah-masalah yang
berhubungan dengan penelitian ini. Bahan
hukum atau sumber sekunder berupa
Undang-Undang tentang cukai dan miras,
sumber-sumber hukum dan pendapat para
ahli.

F. Metode Analisa
Pada penelitian hukum normatif yang

menelaah bahan hukum sekunder, maka
biasanya penyajian bahan dilakukan sekaligus
dengan analisanya.2 Analisa dapat
dirumuskan sebagaimana menguraikan hal
yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang
lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari
pengertian ini maka erat kaitan antara
metode analisa dengan pendekatan masalah.

Bahan hukum yang telah diperoleh
dalam penelitian ini dilakukan analisa secara
kualitatif normatif. Analisasi kualitatif
dilakukan secara deskriptif dan preskriptif.

PEMBAHASAN
A. Kerangka Pemikiran Yang Dapat

Digunakan Dalam Memahami
Konsep Harmonisasi Hukum Untuk
Menganalisis Peraturan Perundang-
Undangan Yang Mengatur Pengawa-
san Dan Penertiban Produksi Serta
Peredaran Minuman Beralkohol
Selama ini terdapat berbagai pengaturan

yang berkaitan dengan pembentukan
perturan perundang-undangan di Indonesia,
mulai dari peraturan warisan kolonial Belanda
sampai dengan peraturan yang dibentuk
setelah Indonesia merdeka. Namun
demikian, ternyata tidak sedikit dijumpai
overlapping (tumpang tindih). Benturan
(friksi) bahkan kontradiksi (pertentangan)
diantara peraturan tersebut yang berimplikasi
pada lunturnya nilai kepastian hukum di

1 Serjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2006), hlm.13. 2 Ibid
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tengah-tengah masyarakat. Melihat kondisi
seperti ini, maka sudah sepantasnya perlu
dibentuk  suatu instrumentasi hukum berupa
peraturan yang lebih menjamin terlaksananya
kepastian hukum sekaligus memberikan
kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi
kesejahteraan rakyat. Pada titik permasalahan
inilah, Undang-undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagai pelaksanaan
amanat Pasal 22 A Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dibentuk dan disahkan pada tanggal 22 Juni
2004. Sejalan dengan hal tersebut, maka salah
satu prioritas yang harus dilakukan dalam
rangka pembangunan hukum  nasional
adalah melakukan harmonisasi peraturan
perundang-undangan.

Harmonisasi harus dilakukan secara
sistemik dan integralistik sejak perencanaan,
penyusunan naskah akademik, sampai
dengan penyusunan RUU. Urgensitas
harmonisasi ini bertalian erat dengan Rencana
Pembangunan Jangkan Menengah Nasional
(RPJM) Bidang Hukum yang menyatakan
bahwa:

“Peraturan perundang-undangan yang ada masih
banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan
bertentangan antara peraturan yang sederajat satu
dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan
daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan
peraturan di atasnya”.3.

Untuk  itu maka pembentukan
peraturan perundang-undangan seharusnya
dilakukan dengan pendalaman materi,
sinkronisasi dan harmonisasi perundang-
undangan lain,serta diseminasi untuk
membuka akses dan meningkatkan
partisipasi masyarakat.

Aspek perencanaan merupakan salah
satu faktor penting, oleh karena itu pula,
pembentukan peraturan perundang-
undangan harus dimulai dari perencanaan.

Disusun secara berencana, terpadu dan
sistematis, serta didukung oleh cara dan
metode yang pasti, dan standa yang mengikat
semua lembaga yang berwenwng membuat
peraturan perundang-undangan. Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan telah menentukan bahwa
perencanaan penyusunan Undang-Undang
dilakukan dalam suatu Program Legislasi
Nasional atau bisa disebut “Prolegnas”. Dan
untuk perencanaan program pembentukan
rancangan Peraturan Daerah (Perda)
dilaksanakan melalui suatu Program Legislasi
Daerah atau biasa disebut :Prolegda”.

Suatu hal yang patut dicermati bahwa
harmonisasi sangat terkait dengan program
legislasi daerah, hali ini bisa dipahami untuk
mencapai harmonisasi Perturan Daerah
(Perda) yang sistematis dan terpadu.
Keberadaan program legislasi daerah
(Prolegda) sebagai instrumen (sarana) pro-
gram perencanaan penyusunan Perda tidak
secara detail diatur dalam Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, bahkan
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sama
sekali tidak mengaturnya. Pengertian
prolegda dapat dilihat pada Pasal 1 angka 10
bahwa program legislasi daerah adalah
instrumen perencanaan program
pembentukan peraturan daerah yang disusun
secara terencana, terpadu dan sistematis.
Sementara pada Pasal 15 ayat (2) disebutkan
bahwa perencanaan penyusunan peraturan
daerah dilakukan dalam suatu program
legislasi daerah.

Meskipun demikian, hal ni tidak berarti
penyusunan prolegda tidak dapat dilakukan,
karena penyusun prolegda dapat dilakukan
dengan mengacu pada mekanisme atau
prosedur penyusunan program legilasi
nasional (pemerintah pusat) melalui asas
konkordansi lewat keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang
diambil dalam rapat paripurna . Inisiatif

3 Rekapitulasi Data yang dikeluarkan oleh Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2006 dan Tahun
2007.
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penyusunannya dapat dari DPRD provinsi
atau gubernur atau DPRD kota/kabupaten
atau bupati/walikota. Usul inisiatif
penyusunan prolegda yang bersal dari DPRD
dikoordinasikan oleh suatu badan legislasi
yang ada di DPRD, dan usul inisiatif yang
berasal dari gubernur atau bupati/walikota
dikoordinasikan oleh sekretaris daerah
provinsi atau sekretaris kota/kabupaten.

Untuk sistematika dan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan
secara mutadis berlaku juga untuk
penyusunan perda yang akan disusun. Halini
sangat penting, agar pemebtukan perda
dilakukan secara terencana, matang dan
adanya penentuan skala prioritas perda,
sehingga menghindari pembentukan perda
yang biasanya dilakukan secara acak,
mendadak dan untuk tujuan sesaat.

B. Identifikasi Segi Hukum Yang
Berkaitan Dengan Harmonisasi
Hukum Terhadap Fungsi
Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Mengatur Produksi Dan Peredaran
Minuman Beralkohol Dalam Bentuk
Perda
Pemikiran harmonisasi bermula dari

pemikiran Rudolf Stammler yang
mengemukakan bahwa konsep dan dan
prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup
“harmonisasi” antara maksud, tujuan dan
kepentingan individu dengan maksud,
tujuan dan kepentingan masyarakat umum.
Dengan kata lain, hukum akan tercipta baik
apabila terdapat keselarasan antara maksud,
tujuan dan kepentingan penguasa
(pemerintah) dengan masyarakat. Di sisi
laian, Badan Pembina Hukum Nasional
Depkumham, memberikan pengertian
harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah
untuk menuju proses perharmonisasian
(penyelaras/kesesuaian/keseimbangan)
hukum tertulis untuk mengacu pada nilai-
nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan
yuridis. Harmonisasi hukum pada peraturan
daerah dengan pendekatan sistem, yakni

dengan konotasi sistem sebagai entitas, akan
memandang bahwa harmonisasi hukum
perda merupakan upaya menyelaraskan,
menyesuaikan, menyeimbangkan,
menyerasikan dan konsistensi unsur-unsur
pembentukan perda terhadap tata urutan dan
materi perda yang akan disusun. Dengan
demikian, upaya harmonisasi ini merupakan
“conditio sine quo non” bagi terjaminnya
kepastian hukum, ketertiban hukum,
penegakan hukum dan pelindungan hukum
yang berintikan keadilan kebenaran.4

Penempatan harmonisasi (secara hori-
zontal dan vertikal) dalam proses
pembentukan perda dilakukan terhadap
peraturan perundang yang lebih tinggi ,
sederajat, dan pada nilai-nilai yang hidup di
masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Dalam proses ini diperlukan
langkah harmonisasi perda sehingga
terbentuk perda yang mampu menciptakan
kondisi kehidupan yang selaras (law as tool
of social harmony). Langkah-langkah
pembuatan perda sangat terkait erat dengan
sistem hukum yang ada, yakni dengan :

- Memperhatikan sitem hukum nasional
sebagai masukan (input), dengan
memperhitungkan keberadaan unsur-
unsur yang sedang berjalan, berupa : (a)
substansi hukum yaitu peraturan
perundang-undangan, hukum tidak
tertulis dan tatanan hukum internal, (b)
struktur hukum yaitu kesipan
kelembagaan publik beserta aparatur/
pejabat pemerintah daerah, (c) budaya
hukum yang mencakup sikap dan
perilaku para pejabat dan warga
masyarakat terkait dengan materi
peraturan daerah.

- Memperhatiakan realitas keberadaan
perda dan penegakan hukum dalam
praktek ketika berseberangan dengan
rasa keadilan dan aspirasi yang
berkembang di masyarakat.

4 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan :
Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (Buku I), edisi revisi,
(Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hal. 57
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- Melakukan penilaian atau evaluasi
terhadap hasil yang dicapai berupa
terbentuknya perda yang memilki
pengaruh terhadap kehidupan
masyarakat.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Peraturan Daerah (Perda) adalah sebagai
salah satu jenis peraturan perundang-
undangan merupakan subsistem dari sistem
hukum nasional. Sebagai suatu subsistem dari
sistem yang lebih besar, maka perundang-
undangan harus ada saling keterkaitan dan
saling ketergantungan serta merupakan satu
kebulatan yang utuh dengan subsistem yang
lain, demikian juga dalam memahi konsep
hukum untuk menganalisa perturan
perundang-undangan dalam hal ini Perda
yang mengatur pengawasan dan
pengendalian serta peredaran minuman
beralkohol tidak terjadi tumpang tindih
(disharmonisasi).

Namun demikian, dalam tataran aplikasi
atau penerapan dan pelaksanaan di lapangan,
ketiga fungsi dan tujuan pokok sinkronisasi
Perturan Daerah (Perda) tersebut belum
sepenuhnya dapat operasioanal secara
maksimal sebagaimana mestinya. Salah satu
indikator disfungsionalitas harmonisasi
Peraturan Daerah (Perda) ini, jika digunakan
digunakan pendekatan korelasi, sesung-
guhnya dapat dilihat dari semakin
meningkatnya angka perkara pengujian (ju-
dicial review) material Peraturan Daerah
(Perda) yang ditangani oleh Mahkamah
Agung. Berdasar data yang diperoleh,
ternyata sepanjang tahun 2003 sampai dengan
tahun 2007 tercatat ada 175 perkara hak uji
materiil. Hal yang senada juga dapat dilihat
dari daftar keputusan Kementerian Dalam
Negeri tentang Pembatalan Perturan Daerah
(Perda), terdapat 284 Perda yang dibatalkan
oleh Pemerintah melalui Keputusan
Kementerian Dalam Negeri. Melihat kondisi
seperti ini, maka sudah semestinya
Kementerian Hukum dan Ham yang secara

yuridis formal (vide pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan
pelaksanaan diberi kewenangan untuk
melksanakan dan melkukan kordinasi dalam
rangka harmonisasi konsepsi Rancangan
Undang-Undang (RUU) yang berasal dari
Presiden, maka hal yang secara simetris bisa
diberlakukan secara mutatis mutandis
terhadap konsepsi rancangan Peraturan
Daerah (Perda). Dalam konteks ini, Kantor
Wilayah Hukum dan Ham di daerah
(provinsi) sebagai perpanjangan tangan dari
Menteri harus diberi kewenangan untuk
melkukan harmonisasi konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah.

Lebih lanjut, maka sudah semestinya
perlu dilakukan suatu kajian yang
komprehensif mengenai hubungan korelatif
antara harmonisasi Peraturan Daerah (Perda)
dengan hak uji Materiil Mahkamah Agung
dengan memperhatikan seluruh aspek yang
melingkupinya. Dan untuk merealisasikan
haltersebut tentu membutuhakan persiapan
dan perencanaan program yang tepat, terarah,
terstruktur dan integral sehingga keseluruhan
variable dalam uji korelatif ini dapat terdeteksi
dengan baik untuk kemudian dicarikan
instrumen solusinya. Sehingga dari hasil
penelitian iniakan tergambar secara jelas
pemetaan korelasi antara Peraturan Daerah
(Perda) hasil harmonisasi dengan tingkat
imunitas Perda tersebut  terhadap Hak Uji
Material Mahkamah Agung. Yang salah satu
tolok ukur dalam parameter keberhasilan dari
hasil penelitian  ini adalah adanya penurunan
jumlah perkara permohonan uji materiial
Perturan Dearah (Perda) oleh Mahkamah
Agung secara signifikan. Sehingga ke depan
diharapkan kehadiran Peraturan Daerah
(Perda) betul-betul dapat berdayaguna dan
berhasilguna dalam menyelesaikan
persoalansocial masyarakat didaerah yang
bersangkutan khususnya dan bangsa Indo-
nesia pada umumnya.
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B. Saran
a. Terkait dengan Minuman Beralkohol

tradisional dan Minuman Beralkohol
produksi rumahan, sebaiknya diberi
payung hukum sendiri agar mereka
mendapatkan kepastian hukum,
mereka bisa berproduksi secara aman
dan hasil produksi dan peredarannya
bisa dikendalikan sehingga tidak
membahayakan masyarakat

b. Melihat realitas yang ada, bahwa
pengendalian dan peredaran Minuman
Beralkohol atau Minuman Keras (Miras)
sulit diawasi oleh pemeritah daerah,
maka diharapkan saat membuat
Peraturan Daerah (Perda) mengacu
pada Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 sebagai mana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 Tentang Cukai, sehingga
tidak terjadi tumpang tindih
(disharmonisasi).

c. Harmonisasi Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol
sangat diperlukan, agar tidak terjadi
gesekan antar instansi dalam
melaksanakan tugas.
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