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ABSTRAK 

 
Maraknya kasus keracunan arak metanol atau oplosan di masyarakat adalah sebagai salah satu 
akibat negative dari budaya minum di Indonesia. Ada beberapa hal yang menyebabkan 
minuman tersebut memiliki kandungan metanol, diantaranya adalah karena kesalahan dalam 
proses distilasi dan adanya beberapa penjual/pedagang yang menjual minuman 
beralkohol/keras (miras) oplosan. Miras oplosan merupakan minuman keras yang terdiri dari 
berbagai campuran, diantaranya dicampur dengan metanol, alkohol teknis (>55% etanol), 
obat-obatan, minuman bersoda / softdrink, suplemen kesehatan, bahkan ada juga yang 
dicampur dengan bahan kimia.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif dengan 
pengambilan sampel secara purposive sampling. Data yang diperoleh melalui FGD 
selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan teknik analisis 
tematik. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang persepsi produsen arak di Dusun Merita, 
Karangasem.  
Berdasarkan hasil penelitian, responden menyatakan bahwa belum mengetahui perbedaan 
ethanol dan metanol secara pasti, yang pasti mereka ketahui adalah arak yang diproduksi 
mengandung alkohol dan responden belum memiliki pemahaman yang baik terhadap metanol 
dan bahaya yang dapat ditimbulkan akibat keracunan metanol. Di Desa Merita arak yang 
diproduksi dibagi berdasarkan kadar alkoholnya menjadi empat bagian yaitu nomor 1 (40%), 
2(30-20%), 3(10%), dan 4 (Tuak). Kualitas yang dihasilkan berdasarkan panjang pendeknya 
bambu atau pipa yang digunakan saat produksi arak serta waktu yang dibutuhkan untuk 
pemanasan arak tersebut. Masyarakat Desa Merita mengharapkan adanya pelatihan-pelatihan 
guna meningkatkan kualitas SDM dalam mewujudkan desa berbasis kesehatan pariwisata 
yang dapat meningkatkan produksi serta keperluan legalitas (peraturan hukum) terkait 
produksi Arak Bali. 
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PENDAHULUAN  

 

Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan 

hal ini dapat menjadi sebuah potensi yang dapat menjadi dasar dari pengembangan pariwisata. 

Desa Merita, di Kabupaten Karangasem, merupakan desa yang hampir semua masyarakatnya 

mengolah dan memproduksi minuman traditional arak secara home industry dan proses 

pengolahannya masih sangat sederhana dibandingkan dengan pengolahan minuman lainnya 

seperti pengolahan hasil fermentasi anggur atau wine.  Kegiatan tersebut di yakini oleh 

masyarakatnya yang telah turun temurun melaksanakan tradisi untuk membuat minuman 

traditional arak yang sering digunakan bagi kegiatan sembahyang dan upacara di Bali. Selain 

itu masyarakat mewarisi teknik pembuatan dan proses dalam pengolahan minuman arak yang 

hingga saat ini masih di lakukan setiap keluarga di Desa Merita. Keyakinan yang kuat tersebut 

pula merupakan hal yang paling unik karena pembuatan arak yang memiliki pilosophi yang 

kuat tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap dewa Bagus Arak 

Api atau Ida Batara Arak Api yang berstana di Pura Desa. Minuman traditional arak Bali 

merupakan jenis minuman yang mengandung alkohol dan biasanya digunakan dalam kegiatan 

upacara adat dan keagamaan sebagai sajian “tabuhan” pada aktivitas budaya dan keagamaan 

di Bali. Proses pengolahan yang sederhana rentan terhadap timbulnya masalah kesehatan. 

Terutama masalah keracunan metanol sebagai akibat dari kesalahan dari proses pembuatan 

arak yang dibuat dengan menggunakan pengontrol suhu dapat mengakibatkan munculnya 

metanol akibat kesalahan proses distilasi. Suhu yang diperlukan untuk menghasilkan etanol 

adalah 780C, bila suhu dalam destilasi rendah (≤64,7oC) maka yang dihasilkan adalah 

metanol. Metanol sering disalah gunakan sebagai bahan pembuat minuman keras. Metanol 

digunakan sebagai pengganti etanol karena disamping harganya yang relatif lebih murah juga 

akibat ketidakpahaman akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kedua zat tersebut, sehingga 

banyak yang beranggapan bahwa sifat dan fungsi metanol adalah sama, sehingga orang yang 

sudah kecanduan minuman keras dan kurang memiliki dana untuk membeli minuman keras 

yang legal cenderung membuat atau membeli minuman keras yang illegal yaitu minuman 

keras oplosan yang dicampur dengan metanol. Didalam tubuh metanol mudah terabsorbsi dan 

dengan cepat akan terdistribusi kedalam cairan tubuh. Keracunan metanol dapat menimbulkan 

sakit kepala, parkinson, mual-muntah, kejang-kejang, sesak bernafas, penglihatan kabur, 

diare, dan gangguan kesadaran (inebriation). Metanol sendiri sebenarnya tidak berbahaya, 

yang berbahaya adalah metabolitnya dan dapat menyebabkan asidosis metabolik, kebutaan 

yang permanen serta kematian dapat terjadi setelah periode laten selama 6 – 30 jam. Dari latar 

belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi produsen arak di Dusun Merita 



mengenai bahaya arak yang mengandung metanol maupun oplosan terhadap kesehatan dan 

pariwisata di Bali. 

 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

akan mendeskripsikan tentang persepsi produsen arak di Dusun Merita, Karangasem 

mengenai bahaya keracunan arak metanol yang dapat mengancam kesehatan dan pariwisata di 

Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber 

data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian 

melalui focus group discussion.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Menurut 

Notoatmodjo (2010) dalam Rutu dkk (2012) purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif ini, 

prinsip pengambilan sampel yang digunakan adalah prinsip kesesuaian (appropriateness) dan 

kecukupan (adequacy). Kesesuaian berarti informan dipilih yang berkaitan informan dengan 

topik penelitian. Sedangkan untuk kecukupan, data yang diperoleh dari informan dapat 

menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian dan informasi yang 

diperoleh memadai untuk mendukung analisis penelitian. Sehingga sampel dalam penelitian 

adalah Produsen arak, Bendesa adat, dan Pecalang. Data akan dikumpulkan melalui focus 

group discussion (FGD) dengan pedoman FGD kepada responden yang telah ditentukan oleh 

bendesa adat 

Data yang diperoleh melalui FGD selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data 

dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic content analysis). Menurut Boyatzis 

dalam Poerwandari (2009) mendefinisikan analisis tematik merupakan proses mengkode 

informasi, yang dapat menghasilkan daftar tema, sehingga memungkinkan penerjemahan 

informasi kualitatif menjadi data kualitatif seperlu kebutuhan peneliti. Analisis data secara 

deskriptif dengan membandingkannya pada teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

penelusuran dokumen. 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tingkat Pengetahuan Produsen Arak Tentang Arak Metanol/ Minuman Oplosan 

Berdasarkan hasil FGD, responden menyatakan bahwa belum mengetahui perbedaan etanol 

dan metanol secara pasti, yang pasti mereka ketahui adalah arak yang diproduksi mengandung 

alcohol. Etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses secara tradisional dan turun-

menurun dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan 

destilisasi atau fermentasi tanpa destilisasi yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya 

dilakukan sewaktu-waktu, serta digunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara 

keagamaan (BPOM, 2014). l. Etanol dan Metanol adalah bahan kimia yang berbeda. Metanol 

akan dihasilkan jika dalam proses pengolahan arak tidak tepat, dimana suhu yang dihasilkan 

saat proses destilasi rendah. Metanol sering disalahguunakan sebagai pengganti etanol karena 

disamping harganya relatif lebih murah juga diakibatkan oleh ketidakpahaman akan bahaya 

yang ditimbulkan oleh zat tersebut. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa metanol dan 

etanol adalah jenis alkohol yang memiliki sifat dan fungsi yang sama.. 

“Disini kami tidak memproduksi metanol, tidak ada sama sekali iriki…murni alkohol 
kalau produksi dari kabupaten lain ada arak yang mengandung etanol kemungkinan 
dia membeli arak disini setelah disana mungkin dicampur lagi… arak driki asli ten 
wenten mecampur ”_R02 
 
 “Saya luruskan kembali terkait apa yang bapak tanyakan tadi tentang arak yang 
mencelakakan itu, kalau arak yang berasal dari sini belum pernah saya dengar orang 
minum sampai mati, kalau arak laba sari yang betul-betul asli, kemurnianya saya 
jamin pasti aman tidak ada yang sampai mencelakakan seperti kata bapak barusan 
kalau mengandung metanol,”_R01 
 

Berdasarkan pernyataan responden tersebut menyebutkan bahwa selama mereka 

memproduksi arak belum pernah terdapat kematian akibat mengkonsumsi arak hasil rumah 

produksi mereka. Mereka menduga bahwa arak yang dibeli oleh masyarakat di desa ini 

kemudian dicampur dengan bahan lain oleh konsumen tersebut yang kemudian menyebabkan 

kematian. Miras oplosan merupakan minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, 

diantaranya dicampur dengan metanol, alkohol teknis (>55%), obat-obatan, minuman 

bersoda/softdrink, suplemen kesehatan, bahkan bahan kimia lainnya. Metanol sendiri 

sebenarnya tidak berbahaya, yang berbahaya adalah metabolitnya dan dapat menyebabkan 

asidosis metabolic, kebutaan yang permanen serta kematian dapat terjadi setelah periode laten 

6-30 jam.  



Dalam tubuh metanol akan dimetabolisme di lever oleh enzim Alkohol Dehidrogenase (ADH) 

menjadi formaldehide dan selanjutnya oleh enzim Formaldehide dehidrogenase (FDH) diubah 

menjadi asam format. Kedua hasil metabolisme tersebut merupakan zat beracun bagi tubuh 

terutama asam format. Pada kasus keracunan metanol, formaldehida tidak pernah terdeteksi 

dalam cairan tubuh korban karena formaldehida yang terbentuk sangat cepat diubah menjadi 

asam format (waktu paruh 1-2 menit) dan selanjutnya diperlukan waktu yang cukup lama 

(kurang lebih 20 jam) oleh enzim 10-formyl tetrahydrofolate synthetase (F-THF-S) untuk 

mengoksidasi asam format menjadi senyawa Karbon dioksida dan air, sehingga ditemukan 

adanya korelasi antara konsentrasi asam format dalam cairan tubuh dengan kasus keracunan 

metanol (Kraut & Kurtz, 2008). Berat ringannya gejala akibat keracunan metanol tergantung 

dari besarnya kadar metanol yang tertelan. Dosis toksik minimum (kadar keracunan minimal) 

metanol lebih kurang 100 mg/kg dan dosis fatal keracunan metanol diperkirakan 20 – 240 ml 

(20 – 150 g) (Olson, 1994). Pada awalnya akan terjadi ganguan pada saluran cerna dengan 

gejala- gejala : sakit perut, mual dan munta-muntah dan selanjutnya terjadi depresi susunan 

syaraf pusat dan akan terlihat gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala keracunan alkohol 

(etanol) : sakit kepala, pusing, sakit otot, lemah, kehilangan kesadaran dan kejang-kejang ini 

berlangsung selama 12 – 24 jam (Birnbaumer, 2008). 

Disamping kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Merita terhadap Metanol dan 

dampaknya bagi kesehatan, masyarakat juga belum memahami tentang aturan hukum yang 

berlaku terhadap produksi dan penjualan alkohol itu sendiri karena terhambatnya izin 

produksi dan kurangnya perhatian pemerintah daerah.  

“kalau arak oplosan yang bagaimana itu? Produksinya itu nggak tahu 
bagaimana”_R03 
 
“Ya kami tidak tahu mana arak metanol atau oplosan,yang pasti kami mengolah tuak 
menjadi arak, cuma gitu”_R02 
 
“Setahu saya disini kan pak ada yang konsumsi arak, pemuda-pemuda disini sampai 

mabuk bagaimana pun itu belum pernah sampai meninggal begitu”_R04 
 

“Itu arak alkohol yang kami produksi, sudah berapa tahun kami olah dan masak tidak 
mendapatkan izin dari pemerintah”_R02 
 

Keterangan responden yang menyebutkan bahwa di Desa Merita belum pernah ditemukan 

kasus kematian akibat minuman oplosan didukung oleh data dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Bali yang menyatakan bahwa pada tahun 2012, 36 orang yang berasal dari Bangli harus 

mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sanglah setelah mengkonsumsi arak metanol dan 

mengalami beberapa gejala keracunan metanol, seperti: penglihatan rabun, sulit bergerak dan 

muntah-muntah. Dalam kasus ini mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dan 8 orang 



mendapatkan perawatan dan harus melakukan hemodialisis untuk mencegah gagal ginjal akut 

(Dinkes Prov. Bali, 2012). Selain itu, terjadi lagi kasus di Desa Munduk Banyuatis, 

Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Januari 2014. Dilaporkan bahwa terdapat 55 orang 

mengalami keracunan metanol, 3 orang meninggal, 2 orang dirawat inap, dan 50 orang rawat 

jalan (Dinkes Prov. Bali, 2014). Kasus yang terjadi adalah diluar dari kabupaten/daerah arak 

tersebut diproduksi sehingga kemungkinan arak tersebut dicampur oleh konsumen yang 

bersangkutan.  

Persepsi Produsen Arak Tentang Bahaya Keracunan Metanol 

Sejak merebaknya kasus minuman yang mengandung metanol maupun oplosan, produsen 

arak di Dusun Merita seperti berada diujung tanduk karena mereka kerap dijadikan sasaran 

pihak berwenang karena dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kasus 

keracunan yang terjadi. Padahal berdasarkan keterangan dari produsen arak mereka tidak 

pernah menambahkan bahan-bahan lain di dalam arak hasil prosuksinya. Hal ini 

menyebabkan kerugian bagi potensi arak di Desa Merita karena pada saat banyaknya kasus 

konsumen arak meninggal yang mengakibatkan terganggunya penjualan arak di desa tersebut. 

“Secara budaya kami tidak bisa menghentikan produksi, selain untuk kebutuhan 
sehari-hari kami memproduksi karena sudah turun temurun dan kepercayan akan 
Dewa Arak Api”_R05 
 
“Begini  kalau ada arak oplosan nika pasti disini merasa dirugikan karena disini kan 
araknya asli takut nggak ada yang beli …macet araknya nggak jalan jualan macet 
gitu, tidak ada penghasilan kami”_R02 

 

Persepsi terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat minuman oplosan berdasarkan pernyataan 

responden cukup baik karena sebagian besar telah mengetahui bahwa arak yang dicampur 

dengan minuman	  bersoda dapat membahayakan.	   

“Nggih, mungkin saja supaya cepat mabuk dicampur coca-cola, sprite….”_R07 

responden berdasarkan hasil FGD belum memiliki pemahaman yang baik terhadap metanol 

dan bahaya yang dapat ditimbulkan apabila keracunan metanol. Dampak-dampak yang 

disebabkan karena mengkonsumsi alkohol sampai menimbukan kecanduan sangat penting 

untuk diinformasikan karena berdasarkan penelitian Phung dkk (2008) menyebutkan bahwa 

selain bahaya yang ditimbulkan oleh methanol yang dapat mengancam kesehatan, kecelakaan 

lalu lintas sebanyak 10% diakibatkan oleh pengendara yang sedang berada dalam pengaruh 

alkohol dengan persentase 62% terdeteksi dalam darah korban kecelakaan di jalan. Konsumsi 

alkohol juga telah berkorelasi dengan risiko cedera terkait pekerjaan yang lebih tinggi dan 

juga prevalensi penyakit menular seksual yang lebih tinggi (Phung dkk, 2008). 



	  

Kadar Alkohol Dari Produksi Arak Merita 

Proses pengolahan yang sederhana di Desa Merita Kabupaten Karangasem rentan terhadap 

timbulnya masalah kesehatan. Terutama masalah keracunan metanol sebagai akibat dari 

kesalahan dari proses pembuatan arak yang dibuat tidak menggunakan pengontrol suhu 

menyebabkan munculnya metanol akibat kesalahan proses distilasi. WHO menyebutkan 

bahwa alkohol merupakan faktor risiko yang berperan penting dalam kesehatan manusia 

sehingga dalam pengolahannya harus dalam suhu dan kondisi tertentu agar tidak menambah 

potensi bahaya untuk dikonsumsi. Sehingga dalam pengolahannya diharusnya suhu dapat 

diukur dengan pasti namun hal ini berbanding terbalik dengan produsen di Desa Merita 

dimana alcohol diproduksi tanpa menggunakan pengontrol suhu yang dapat berpotensi 

menghasilkan produk alcohol dengan kadar alkohol yang tidak dapat dipastikan. 

Berdasarkan hasil FGD responden menyebutkan bahwa dalam proses produksi arak tidak 

menggunakan alat pengontrol suhu tetapi menggunakan perkiraan dari produsen. 

“Suhunya belum bisa ditentukan secara pasti…kalau arak tabuh nomor 4, 
pengukuran suhu ten ada”_R06 
 
“Kalau arak kualitas nomor 1 tempatnya itu harus dingin dia lebih dingin lah, 
pengalaman nike suhunya turun atau dingin berarti kualitas nomor 1”_R02 
 

Saat penelitian ini dilakukan produsen masih melakukan produksi arak secara sederhana 

dengan memperkirakan suhu berdasarkan banyaknya kayu bakar yang dipakai. Menurut Kraut 

J.A, Kurtz I. (2008), suhu yang diperlukan untuk menghasilkan etanol adalah 780C, bila suhu 

dalam distilasi rendah (≤64,7oC) maka yang dihasilkan adalah metanol. Metanol biasanya 

dipakai untuk bahan industri sebagai pelarut, pembersih dan penghapus cat. Metanol dapat 

ditemukan dalam tiner (penghapus cat) atau aseton (pembersih cat kuku). Tanpa dicampur 

apapun, metanol sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. 

Apalagi dicampur dengan berbagai bahan lain yang tidak jelas jenis dan kandungannya. 

Metanol bila dicerna tubuh akan menjadi formaldehyde atau formalin yang beracun, 

berbahaya bagi kesehatan. Reaksinya dapat merusak jaringan saraf pusat, otak, pencernaan, 

hingga kasus kebutaan, terang dr. Eka Viora. Berdasarkan hasil FGD beberapa responden 

menjelaskan bahwa arak di Desa Merita dibagi menjadi nomor 1, 2, 3, dan 4. Kualitas yang 

dihasilkan berdasarkan panjang pendeknya bambu atau pipa yang digunakan saat produksi 

arak serta waktu yang dibutuhkan untuk produksi arak tersebut. Seperti pernyataan responden 

dibawah ini menyebutkan bahwa panjang pendeknya bambu menentukan kualitas arak yang 

dihasilkan.  



 “Kalau ingin kualitas tinggi pakai bambu yang pendek, panjang pendeknya 
 mempengaruhi kualitas”_R04 
 
 “Kalau yang kadarnya 40 1 botol cari kalau yang kadarnya 20 2 liter cari 10 yang 1 
 liter di cari, kalau nyari arak yang 40 prosesnya cepat karena hanya buat sedikit  
 produksi memakan waktu minimal 4  jam”_R02 
 
 “Nggih, apinya kecil nggak bisa keras, kalau yang cari 10% bisa tambah 
 waktu”_R02 
 
 “Kalau yang 40% waktunya lebih cepat 2 jam nyari 1,5 botol”_R02 

Semakin lama proses memanaskan arak maka kadar alkohol pada arak akan semakin rendah, 

jika arak yang ingin diproduksi adalah kualitas super yaitu dengan kadar alkohol 40% maka 

waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sekitar 2-2,5 jam sedangkan jika sudah mencapai 

3 jam kadar alkohol menurun menjadi 20% dan apabila dipanaskan selama 4 jam akan 

menghasilkan arak dengan kadar alkohol sebesar 10%.  Arak dengan kadar alkohol 40% 

dikategorikan dalam arak nomor 1, 30-20% arak nomor 2, 10% arak nomor 3, dan arak tabuh 

yang sudah didiamkan dikategorikan sebagai nomor 4.  

 “Saya memproduksi kan memakai pipa, kalau membuat arak nomor 1 waktu paling 
 2,5 jam, kalau  nyari kadarnya 10% atau 20% sampailah 4 jam-an karena lambat, 
 nyari  banyak  waktunya lebih banyak, kalau cari sedikit waktunya lebih 
 pendek, lebih  banyak  hasilnya kalau dulu nenek moyang kita kan pakai 
 bamboo terus ada  yang pakai pipa  kita coba pakai pipa kalau hasilnya sama 
 bagus untung kita  kalau dijual bambunya  nggak pernah kami pakai 
 lagi”_R02 
 
Proses pembuatan arak dengan kadar alkohol tertentu dibuat berdasarkan pesanan dari 

konsumen. Konsumen yang memesan arak di Desa Merita ini berdasarkan keterangan 

responden sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana cara membedakan 

nomor arak berdasarkan rasa dari arak tersebut. Namun berdasarkan pengalaman dari 

produsen arak yang sering dicari oleh konsumen adalah arak dengan kadar alkohol 20% atau 

arak nomor 2. Pernyataan dari responden tergambar pada table.1 menegenai kadar alcohol 

yang dihasilkan oleh produsen. 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Karakteristik Alkohol yang Diproduksi di Desa Merita  

Jenis Arak Waktu Pemanasan Kadar Alkohol 

Nomor I (Super) 2-2,5 Jam 40% 

Nomor II 3 Jam 30-20% 

Nomor III 4 Jam 10% 

Nomor IV (Tuak) 4 Jam-didiamkan 3 hari <10% 

 
 “Pembeli dan pedagang itu tahu lah mana arak nomor 1 nomor 2 dan 3, kalau dulu 
 sebelum ada pengetesan, kalau arak nomor 3 manis enak rasanya”_R03 
 

“Yang sudah biasa diminum nika kadarnya 20, kalau minum yang kadar 40 nika 
sudah pakek obat sakit badan”_R02 
 
“Sane bagus nike 20 biasane, tapi tergantung juga ada yang cari nomor 1 ada yang 
nyari nomor 2 tergantung peminumnya”_R04 
 

Pernyataan dari produsen mengenai kandungan alcohol yang terkandung dalam arak produksi 

desa Merita kemudian dicocokkan dengan hasil uji laboratorium dari sampel arak yang 

diproduksi oleh produsen arak. Uji laboratorium dilakukan di Laboratorium Analitik 

Universitas Udayana dengan Laporan Hasil Pengujian No. 060/UN.14.24/UPTLA/2016, 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Uji Sampel Arak Produksi Desa Merita 

No Kode Sampel Metode Satuan Ethanol 

1 Arak I Kromatografi Gas % 51,15 

2 Arak II Kromatografi Gas % 31,59 

3 Arak III Kromatografi Gas % 23,85 

4 Arak IV  Kromatografi Gas % 27,64 

 

Dari table 2,dapat diketahui bahwa semua sampel arak yang diuji di Laboratorium analitik 

Universitas Udayana dengan kondisi ruangan : suhu (20 ± 2 °C) dan kelembaban (60 ± 10)% 

tidak mengandung metanol. Sampel Arak I memiliki kandungan ethanol 51,15% diproduksi 

dengan bamboo pendek, Sampel Arak  II memiliki kandungan ethanol 31,59% diproduksi 



dengan bamboo panjang, Sampel Arak III memiliki kandungan ethanol 23,85 % diproduksi 

dengan pipa panjang, Sampel Arak IV memiliki kandungan ethanol 27,64% diproduksi 

dengan pipa pendek. 

Berdasarkan pernyataan responden dari hasil FGD menyebutkan bahwa cara memperkirakan 

suhu saat proses produksi adalah dengan “perasaan” produsen dan dikocok apabila ingin 

menghasilkan arak dingin dengan kualitas yang tinggi.  

  “Ya, kalau arak yang sudah jadi itu dikocok dia langsung keluar busanya, kalau yang 
 nomor 1nya sendiri keluar dia keluar api kalau yang nomor 1 kalau kadarnya rendah 
 nggak keluar busa”_R02 
 
Dari hasil FGD diketahui  bahwa arak oplosan (metanol) tidak pernah terdapat dalam 

kandungan arak yang mereka produksi di Desa Merita. Arak yang diproduksi hanya 

mengandung alkohol seperti yang mereka hasilkan setiap harinya dengan tanpa tambahan 

bahan-bahan lain yang dapat menimbulkan adanya kandungan metanol dalam arak tersebut.  

“Saya ingin menanggapi mengenai arak oplosan sareng arak asli laba sari, kalau 
arak laba sari dari tuaknya saja sudah mengandung alkohol ada yang menanyakan 
berapa alkoholnya ya kita tidak tahu memang sudah begitu hasilnya …”_R01 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 71/M-Ind/ PER/7/2012 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, batas maksimum etanol yang 

diizinkan adalah 55%. Jadi arak  yang diproduksi di Desa Merita masih dalam kategori aman 

untuk dikonsumsi.  

Kandungan Metanol Dari Proses Distilasi Arak Di Dusun Merita 

Metanol sering disalah gunakan sebagai bahan pembuat minuman keras. Desa Merita di 

Kabupaten Karangasem merupakan desa yang hamper semua masyarakatnya mengolah dan 

memproduksi minuman tradisional arak secara home industry dan pengolahannya masih 

sangat sederhana sehingga rentan menghasilakan metanol dalam proses produksinya ditambah 

belum terdapat pengukuran suhu secara pasti. Gambar dibawah ini menggambarkan 

bagaimana arak di Desa Merita diproduksi. 

Menurut Kraut & Kurtz (2008) menyebutkan bahwa dosis fatal metanol yang diminum 

berkisar 30-240 mL (20-150 g). Dosis toksik minimum berkisar 100 mg/kg. Peningkatan 

kadar metanol dalam darah pernah dilaporkan setelah pemaparan hebat pada kulit dan inhalasi 

berlebihan. Rekomendasi ACGIH merekomendasikan workplace exposure limit (TLV-TWA) 



untuk inhalasi adalah 200 ppm dalam waktu rata rata 8 jam, dan kadar yang dianggap 

berbahaya untuk kehidupan atau kesehatan adalah 25.000 ppm (Olson, 1994). Di literatur lain 

disebutkan jumlah metanol yang dapat menyebabkan toksisitas berkisar 15-500 ml dari 

larutan 40% sampai 60-600 ml dari metanol murni (Anderson, 1994).  Sehingga dalam 

produksi arak tersebut perlu dipastikan suhu saat pemanasan arak agar dapat dikontrol proses 

distalasi dan tidak adanya kandungan metanol didalamnya. Dalam penelitian Rehm 

menyebutkan bahwa oang yang bergantung pada alkohol sebagian besar berasal dari kelas 

sosial ekonomi rendah, yang menyadari potensi alkohol. Meski begitu, minuman beralkohol 

berenergi tinggi itu tetap dikonsumsi dengan efek kesehatan yang merugikan (Rehm, 2003). 

Produksi arak di Desa Merita sudah ada sejak era 1700 an dan dapat disebut turun-temurun 

kemampuan untuk mengolah arak tersebut. Sehingga dari data dan keterangan masyarakat 

desa tersebut dari hasil FGD yang menyebutkan bahwa belum pernah terdapat kematian 

akibat menkonsumsi arak hasil produksi mereka dapat menjadi bukti bahwa arak yang 

diproduksi sangat dijaga keasliannya. Apalagi memproduksi arak di Desa Merita adalah mata 

pencaharian utama masyarakat di Desa tersebut. Dari hasil wawancara dalam focus group 

discussion terungkap bahwa selain sebagai mata pencaharian utama, memproduksi arak juga 

terkait kepercayaan adanya Ida Ratu Betara Arak Api (Dewa Arak Api) yang berada di Pura 

Dalem Desa Merita. Diyakini bahwa,j ika masyarakat berkhenti berproduksi maka bencana 

akan menimpa desa Merita. 

Desa Merita dikenal sebagai kampung produsen arak Bali yang telah memproduksi arak sejak 

era 1700 dan merupakan sumber mata pencaharian utama dari penduduk disana serta adanya 

kepercayaan bahwa ada Ida Ratu Betara Arak Api yang berstana di Pura Dalem Dusun Merita 

mengakibatkan masyarakat tidak berani untuk menghentikan produksi arak apalagi produksi 

biasanya tergantung dengan musim didaerah tersebut 

“Produksi arak ini sudah menjadi warisan dan arak ini merupakan usahanya 
masyarakat dan sudah terbiasa bekerja seperti itu, jadi akan susah untuk mengalihkan 
mata pencaharian mereka”_R01 
 
“Pokoknya desa ini tidak bisa lah meninggalkan produksi arak karena ada 
kepercayaan kepada Dewa Arak Api”_R08 
 

Untuk mendukung potensi desa yang belum dikembangkan secara maksimal karena 

terdendala izin produksi dan juga minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat, 

perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak agar dapat melegalkan produksi arak di Desa 

Merita dengan peraturan-peraturan tersktruktur yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. 



“Nah maunya pak produsen di sini kan seperti itu untuk menuju jalan itu bagaimana? 
Apa dari produsen ini memohon kepada bapak supaya bisa kedepannya bagaimana 
caranya supaya produsen araknya itu bisa seperti yang bapak katakan tadi berbasis 
pariwisata namun pemasarannya itu bagaimana?”_R02 
 

Keinginan yang besar dari produsen arak untuk dapat menjadikan daerah tempat produksi 

mereka sebagai tempat wisata agar dapat memasarkan arak lebih banyak tidak hanya menjadi 

harapan produsen tetapi juga konsumen. Apabila telah berbasis pariwisata maka penjualan 

arak akan dapat diperluas distribusinya dan memberikan keuntungan yang maksimal kepada 

produsen arak tersebut. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya diperlukan 

pengawasan dan sistem operasional prosedur (SOP) dalam proses produksi arak agar dapat 

memenuhi standar yang dilegalkan oleh pemerintah. Produsen arak memerlukan perhatian 

khusus dengan pelatihan-pelatihan agar mengasilkan SDM yang kompeten dibidang tersebut 

agar dapat menghasilakan arak yang berkualitas tanpa membahayakan kesehatan.  

Disamping pelatihan-pelatihan untuk dapat mengembangkan produksi lebih lanjut yang harus 

disesuaikan dengan peraturan yang dilegalkan oleh BPOM, berdasarkan hasil FGD responden 

menyatakan bahwa perlunya pelatihan pembuatan kemasan yang lebih menarik untuk 

keperluan pemasaran arak yang mereka produksi agar dapat meningkatkan nilai jual arak 

tersebut. Memiliki paten hasil produksi arak khas Desa Merita dan keperluan legalisasi lain 

yang terkait.  

“SDMnya mungkin perlu mengadakan pelatihan-pelatihan tentang kemasan tempat 
araknya apa yang dipakai…nggih supaya kedepannya lebih baik lebih maju kalau 
bisa dikasi cap nika untuk arak disini…”_R06 
 
“Tapi di sini begini pak kendalanya, karena belum pakai izin”_R04 

Masyarakat Desa Merita tidak dapat dibiarkan berdiri sendiri, mereka harus mendapatkan 

dukungan yang baik dari semua pihak agar dapat tetap melestarikan apa yang menjadi warisan 

turun-menurun dari nenek moyang dan juga untuk tetap menjaga keamanan dari produksi arak 

tersebut diperlukan pengawasan dan kontrol dari pihak yang terkait. Mengembangkan daerah 

ini sebagai destinasi wisata seperti atraksi minuman tradisional Arak Bali dapat 

dikembangkan apabila mendapat dukungan dari banyak pihal khusunya pemerintah daerah. 

Apabila produksi arak di Desa Merita yang dikenal sebagai kampung produsen Arak Bali 

tradisional yang tidak hanya diminati oleh wisatawan lokal tetapi juga mancanegara ini, 

apabila dikelola dengan baik dengan mengembangkan potensi wisatanya tidak hanya 

berdampak positif bagi perkembangan Arak Bali di desa tersebut tetapi juga potensi 

pariwisata Bali secara keseluruhan.  



KESIMPULAN 

Penelitian ini menemukan  bahwa produsen arak belum mengetahui perbedaan ethanol dan 

metanol secara pasti, yang pasti mereka ketahui adalah arak yang diproduksi mengandung 

alcohol. Selama mereka memproduksi arak belum pernah terdapat kematian akibat 

mengkonsumsi arak hasil rumah produksi mereka. Mereka menduga bahwa arak yang dibeli 

oleh masyarakat di desa ini kemudian dicampur dengan bahan lain oleh konsumen tersebut 

yang kemudian menyebabkan kematian. Arak metanol tidak pernah terdapat dalam 

kandungan arak yang diproduksi di Desa Merita. Kemampuan untuk membedakan kadar 

alkohol terhadap arak dapat diwarisi secara alami dan didapat dari warisan dan pengalaman 

bertahun-tahun dan memproduksi arak di Desa Merita adalah mata pencaharian utama 

masyarakat di Desa tersebut.  
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