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TENTANG

PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL)
DAN NAFZA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, nyata dan
bertanggung jawab di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi juga
upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang betsih dari
berbagai bentuk Minuman Keras dan Nafza ;

b. bahwa dengan semakin luasnya peredaran minuman beralkohol
perlu diatur dengan ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban
peredaran dan penjualannya ;

c. bahwa perbuatan menjual-membeli, mengedarkan dan memakai,
minuman keras dan nafza dapat mengakibatkan kesehatan,
kenyamanan dan stabilitas masyarakat terganggu ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Musi Banyuasin tentang Pemberantasan Minuman Keras
(Beralkohol) Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3972 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689) ;

6. Undang-undang .
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6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 ) ;

7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358 ) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 ) ;

9. Undang - Undang Nonior 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;

10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 1998
tentang' Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1998
Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun
2005 tentang Larangan Maksiat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005
Nomor 15).

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL) DAN
NAFZA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I .....•..•..•..
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah petugas penyidik yang
berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin;

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Bagian Teknis Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin yang bertugas mengawasi dan
mengamankan pelaksanaan Keputusan Pemerintah dalam wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin ;

7. Maksiat adalah setiap perbuatan dari anggota masyarakat yang
merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan
melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat-istiadat dan
norma hukum yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin ;

8. Minuman Beralkohol adalah minimum yang mengandung ethanol
yang diplOses dari bahan hasil pertanian yang mengandung
karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi
tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih
dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun
yang diplOses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol
atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol.

9. Pengecer adalah perusahaan atau orang perorangan yang menjual
secara eceran minuman beralkihol.

10. Penjual adalah perusahaan atau orang perorangan yang menjual
minuman beralkohol.

II. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klib malam adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dibidang pariwisata

12. Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah
bersalain, puskesmas, balai kesehatan dan praktek dokter.

13. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari
taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi termasuk pusat
kursus-kursus.

14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat
Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor 1458/Kp/XI/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP).

IS. Surat Izin .
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15. Surat lzin Usaha Perdagangan Minurnan Beralkohol yang disingkat
SIUP MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan khusus minurnan beralkohol golongan B dan C.

16. Produksi adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang
usaha memproduksi minurnan beralkohol yang dapat berbentuk
perorangan, persekutuan atau badan hukurn yang berkedudukan di
Indonesia.

17. Pengedaran Minurnan Beralkohol adalah penyaluran minuman
beralkohol untuk diperdagangkan.

18. Napza adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainnya.

BABII
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

PasaI2

Minurnan Beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:
a. Minurnan Beralkohol golongan A adalah minurnan beralkohol

dengan kadar ethanol (C2H50H) 1% (satu perseratus) sampai
dengan 5% (lima perseratus).

b. Minurnan Beralkohol golongan B adalah minurnan beralkohol
dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima perseratus)
sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).

c. Minurnan Beralkohol golongan C adalah minurnan beralkohol
dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh
perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BABIII
PENAMAAN DAN BENTUK MAKSIAT

Pasal3

(I) Dengan nama maksiat, segala bentuk perbuatan melanggar
ketentuan:
a. norma agama ;
b. norma kesusilaan ;
c. norma adat istiadat ;
d. norma hukurn ;

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) adalah termasuk
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BABIV
KEWARBANDANLARANGAN

Pasal4

Dilarang mengedarkan dan atau menjual minurnan beralkohol golongan
A, B dan C dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin kecuali
mempunyai izin dari Pemerintah Daerah;

Pasal 5.•....•...•
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Pasal5

Setiap orang, Pihak Penegak Hukum, Pemimpin Lembaga Pemerintah /
Swasta dan Pengusaha dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin wajib :

a. mengatur segala hal yang berada di bawah wewenangnya untuk
mencegah timbulnya kegiatan yang mengarah pada perbuatan
penyalahgunaan napza dan minuman keras;

b. membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang
menimbulkan penjualan, peredaran dan pemakaian minuman keras ;

c. melakukan tindakan upaya-upaya penghentian apabila menemukan
perbuatan penyalahgunaan napza dan minuman keras
dilingkungannya ;

d. melindungi pegawai, pekeJja, karyawan dan karyawati, bawahan serta
anggota yang berada dibawah wewenangnya agar tidak menjadi
korban perbuatan penyalahgunaan napza dan minuman keras ;

e. melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila
menemukan perbuatan penyalahgunaan napza dan minuman keras
yang menimpa orang lain.

Pasal6

(1) Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum
ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali
mempunyai izin dari Pemerintah Daerah di:
a. Hotel berbintang 3,4 dan 5
b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka
c. Bar termasuk Pub dan Klub malam yang berlokasi di Kabupaten

Musi Banyuasin.

(2) Penjual minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana
pada ayat (1) hurnf a, b dan c yang telah ada di Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin dapat ditetapkan sebagai tempat/lokasi penjualan
langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C oleh Bupati.

Pasal 7

Siapapun dilarang menjadi pengecer, menjual dan atau menjual
langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C
kecuali mempunyai izin dari Pemerintah Daerah :
a. Diwarung / kios minuman , gelanggang olahraga, gelanggang

remaja, kantin, rumah biliar, gelanggang permainan dan
ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kois,
penginapan dan bumi perkemahan ;

b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan
pemukiman serta tempat-tempat keramaian dan atau pesta rakyat ;

c. Pada Hari .
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c. Pada hari raya keagamaan ;
d. Kepada anak dibawah umur 18 tahun dan atau masih dalam

pengawasan orang tua, anak yang masih sekolah.

Pasal8

(1) Tempat / lokasi pengecer, pengedar untuk dijual, penjual langsung
untuk diminum minuman beralkohol mengandung rempah-rempah,
jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya
setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) ;

(2) Pengecer, pengedar Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , Surat Izin
Tenipat Usaha (SITU), dan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol (SIUP MB) ;

(3) Minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan sabagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

PasaI9

Setiap orang dilarang membawa, mengangkut, mengedar, menyimpan,
menguasai minuman beralkohol golongan A, B dan C tanpa Izin
Pemerintah Daerah.

PasallO

(1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilarang :
a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan

penyalahgunaan napza dan minuman keras atau apapun jenis
yang dapat memabukkan ;

b. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain
ikut serta dalam perbuatan penyalahgunaan napza dan minuman
keras;

c. melindungi dan atau memfasilitasi kelangsungan perbuatan
penyalahgunaan napza dan minuman keras ;

d. mengangkut, membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai
napza dan minuman keras ;

e. menjual, mengedarkan, memakai dan memiliki napza dan
minum-minuman keras di temp at keramaian, tempat umum, dan
di tempat -tempat pesta-pesta rakyat, Hotel, Restoran, Cafe,
Wisma / Penginapan, toko atau warung-warung maupun
emperan-emperan, tempat ibadah, tempat sosial dan rumah
sekolah.

(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, d dan e
kecuali ada izin khusus dari pejabat yang berwenang atau
dibenarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

BAD V ...•.....
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BABV
PENGAWASAN

Pasalll

(I) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan
oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

(2) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada
perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgurtaan napza dan
minum rninuman keras, wajib dilakukan oleh :
a. Pemerintah Daerah beserta perangkatnya ;
b. Penegak Hukum ;
c. Orang Tua ;
d. Wali Asuh ;
e. Pemuka Agama ;
f. Tokoh Masyarakat ;
g. Pendidik;
h. Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan ;
1. Masyarakat di lingkungan masing-masing.

(3) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:
a. Polri;
b. Kejaksaan;
c. Pengadilan;
d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
e. Satuan Polisi Pamong Praja ;
f. Pengacara;

(4) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin atau instansi yang
berwenang/ Aparat Penegak Hukum wajib memperketat
pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu masuk Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin agar tidak dimasuki hal-hal yang
menjurus kepada kegiatan peredaran napza. dan minuman keras,
apapun bentuk dan jenisnya kecuali dilengkapi dokumen resmi atau
izin resmi.

BABVI
PENYIDIKAN

Pasal12

(I) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan
oleh Penyidik sebagaimana diatur daIam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), penyidik berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya perbuatan penyalahgunaan napza dan minuman keras ;

b. Melakukan .
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b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah
teIjadi perbuatan penyalahgunaan napza dan minuman keras ;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penggeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang
diduga berkaitan dengan Nafza dan Minuman Keras ;

e. mengambil sidik jari dan foto tersangka ;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

g. menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti
atau setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan
perbuatan penyalahgunaan napza dan minuman keras dan ;

h. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum .

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat Berita Acara
untuk setiap tindakan :

a. pemeriksaan tersangka ;

b. penggeledahan;

c. penyitaan barang ;

d. pemeriksaan surat ;

e. pemeriksaan saksi ;

f. pemeriksaan tempat kejadian ;

g. penyimpanan dan penyisihan barang bukti dan ;

h. hasHpemeriksaan medis;

I. Penahanan terhadap tersangka.

BAB VII .

,
(



.;" ••..
• 'fY

.1IIt, ; ~

" ••
9

BABVII
KETENTUAN PIDANA

Pasaln'

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati lID diancam sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABVlII
KETENTUANPENUTUP

Pasal1'4-
J

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetailUinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam':Beri.ta/ Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin. . .~.

2006

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal I, - '1' 2006

TARIS DAERAH
.' tfP-AT~\MUSIBANYUASIN,
~ "':'",\
~~.'.... ,.. 1

, '4
"\, H. a. AL RASYID

/ .... - -.,,:::!!, " . /'
B~ITA~ DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2006 NOMOR If>
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