
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Tokoh Agama

1. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama berawal dari dua suku kata yaitu tokoh dan agama, dalam bahasa

sehari-hari tokoh berarti orang yang difigurkan, orang dituakan atau yang patut untuk

diteladani, dalam kamus bahasa inggris kata tokoh senantiasa disandingkan dengan

“11Famous, yang berarti terkenal, termashur” sedangkan dalam bahasa Indonesia maka

dapat dikatakan sebagai figur, tokoh Sedangkan agama merupakan suatu keteraturan, jadi

bila disimpulkan maka dapat berarti bahwa suatu individu yang memiliki dedikasi dan

loyalitas yang tinggi serta dapat dijadikan suatu teladan dalam pola kehidupan

bermasyarakat. Lebih lanjut mengenai tokoh agama dijelaskan oleh Din Samsudin bahwa:

Tokoh agama adalah orang memiliki keberpihakan terhadap ajaran agama dan
keberpihakan itu dibuktikan dengan usaha memajukan kehidupan beragama dalam
masyarakat melalui ide-ide, karya tulis, maupun peran yang secara langsung
bersentuhan dengan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.12

Konsepsi sebagaimana yang telah dituliskan di atas maka dapat ditentukan

klasifikasi bahwa tokoh agama adalah mereka yang senantiasa memperjuangkan nilai-nilai

yang bersendikan dengan agama atau dengan kata lain bahwa mereka yang mempunyai

loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap kehidupan agama. Jadi pada dasarnya yang

tergolong tokoh agama dalam penelitian ini maka yaitu ulama dan penyuluh keagamaan

dalam suatu tempat atau wilayah. Kemudian dari pada itu secara spesifikasi dijelaskan

bahwa “ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak alim, orang yang tahu, orang yang

memikili ilmu agama atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan. seorang ulama tumbuh

11 Rukhman, Kamus Indonesia Inggris, (Yogyakarta: Cempaka  2005), h. 792
12 Din Samsudin,(Makalah) Strategi Dakwah di Kalangan Masyarakat Denpasar: 1993) h, 29
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dan berkembang dari kalangan umat agamanya yaitu umat Islam” 13 Demikian pula

menurut Subhan bahwa:

Kata ulama memang berasal dari bahasa Arab dan semua merupakan bentuk jamak
dari kata alim yang berarti mengetahui atau pandai. orang yang ahli dalam bidang
ilmu apapun dapat dikategorikan sebagai ulama, istilah tersebut kemudian
berkembang dan tempatnya menciut sehingga lebih banyak digunakan untuk
menyebut mereka yang ahli dalam ilmu agama. Ulama umumnya dipahami dalam
konotasi yang tidak sebatas untuk menunjuk orang yang berilmu agama sekalipun
sebab untuk dapat disebut ulama agama pengalaman ilmu menjadi suatu persyaratan
mutlak dan utama.14

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ulama merupakan orang

Islam dalam artian bahwa ulama hanya berasal dari orang yang memiliki pengetahuan

agama yang tinggi artinya bahwa tidak ada seorang ulama yang lahir dari suatu agama

selain agama Islam. Dari beberapa konsepsi yang memberikan suatu penjelasan secara

ringkas mengenai tokoh agama maka dapat disimpulkan bahwa tokoh agama adalah orang

yang memiliki ilmu agama atau orang yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi

terhadap suatu agama dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tugas dan Fungsi Tokoh Agama

Tokoh agama sebagai pewaris nabi memiliki tugas dan fungsi yang cukup besar

dan berat dalam kehidupan masyarakat hal tersebut disebabkan karena mereka disamping

mengajarkan masyarakat tentang Islam maka disamping itu juga mereka adalah sosok

yang patut untuk di teladani sebagaimana Yusuf Ali dalam Manan Nasution

mengemukakan tentang tugas tokoh agama berikut:

1. Sebagai saksi kepada semua umat manusia tentang kebenaran hakiki, perintis jalan
dari kebodohan, ketahyulan, kekotoran, silang sengketa.

2. Pembawa kabar gembira tentang karunia Illahi.
3. Sumber peringatan kepada manusia bahwa kehidupan sekarang bukanlah akhir dari

kehidupan tapi maish ada lagi kehidupan yang akan datang yang lebih penting.
4. Penyeru kepada jalan kebenaran dan menunjukan jalan-jalan utnuk memperoleh

karunia dan kemampuan Illahi.

13 Rosehan Anwar dkk. Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khasanah Keagamaan, (Jakarta,
Depag, 2003) h. 15

14 Subhan Ulama-Ulama Oposan (Bandung, Hidayah. 2000) h.7



5. Sebagai obor yang menerangi seluruh alam, sebab Islam yang dikembangkan itu
adalah agama yang sifatnya universal dan memancarkan cahaya-Nya kemana-mana
ke seluruh langit.15

Senada dengan konsepsi di atas, Quraris Shihab membagi tugas tokoh agama atas

empat bagian yaitu:

1. Menyampaikan ajaran-ajaran sesuai dengan perintah
2. Menjelaskan ajaran-ajaran berdasarkan ayat al-Qur’an surat16 ayat 44
3. Memutuskan perkara atau problem yang dihadapi di masyarakat
4. Memberikan contoh pengalaman sesuai dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan

oleh Buhari yang menyatkan bahwa prilaku Nabi adalah praktek dari al-Qur’an.16

Berdasarkan kedua konsep yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa

terdapat dua tugas dan fungsi pokok tokoh agama, yakni memberikan bimbingan ilmu

kepada umat dan melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, kedua tugas ini diuraikan secara

ringkas sebagai berikut:

a. Memberikan Bimbingan Ilmu Kepada Umat

Tokoh agama dalam kapasitasnya sebagai orang yang memilki pengetahuan

agama bertugas dan berfungsi sebagai pembimbing dan pendidik ilmu kepada umatnya

karena “membimbing umat supaya mempunyai ilmu agama-agama dan tentu saja

termasuk penghayatan dan pengalamannya adalah merupakan amanah yang dipikulkan

terutama diatas pundak para ulama.”17 Karena ulama memberikan bimbingan ilmu kepada

umat berarti pula mencetak kader-kader umat yang mampu bagi kepentingan agama.

Hal ini juga ditegaskan oleh Bawani “bahwa peran tokoh agama adalah untuk

mencetak kader-kader umat yang mampu berbuat bagi kepentingan Islam dalam

kehiduapn di masa mendatang, dan peran ini berkaitan dengan pendidikan.”18 Untuk hasil

kadernisasi tersebut, dibutuhkan pencapaian yang serius perencanaan yang matang dan

dalam kurun waktu yang cukup panjang serta dilakukan melalui wadah lembaga

15 Manan Nasution, Islam dan Problem-Problem Kemasyarkatan (Jakarta: Bulan Bintang 1989), h.182
16 Qurais Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Jakarta: Mizan 1996), h.385
17 Imam Bawani, Cendikiawan Muslim dan Perspektif Pendidikan Islam (Jakarta: Bina Ilmu 1991),

h.51
18 Ibid



pendidikan baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, melalui kadernisasi inilah

umat akan memperoleh curahan ilmu dari tokoh agama yang membimbing umat kearah

kehidupan yang baik dan berkualitas.

b. Melakukan Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar

Amar ma’ruf nahi mungkar sesungguhnya merupakan tugas dan kewajiban kaum

muslim secara keseluruhan. Namun, mengingat kedudukan tokoh agama yang di dalamnya

terdiri atas orang-ornag yang memiliki ilmu yang lebih luas, maka tugas itu secara khusus

diembankan oleh tokoh agama. tentang tugas tersebut dijelaskan pula dalam Q.S Ali

Imran/3 : 110 sebagai berikut:







Terjemahannya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah.19

Berdasarkan ayat di atas dapat diperoleh informasi bahwa tugas dan fungsi tokoh

agama Islam adalah melakukan proses humanisasi yaitu memanusiakan manusia oleh

karena itu terjadi proses de-humanisasi akibat pergeseran zaman. Di samping itu

melakukan proses liberalisasi (amar ma’ruf nahi mungkar) atau menyuruh umat

menjalankan ajaran agama dan bertindak secara baik dan benar bersamaan dengan itu

berupaya pula mencegah kemungkinan yang bakal terjadi atau telah terjadi di lingkungan

masyarakat. Tugas terakhir adalah melakukan proses transendensi yaitu mendidik umat

agar memiliki konsistensi terhadap Allah swt atau iman kepada Allah.

Selain tugas dan fungsi sebagaimana di atas hal terpenting yang menjadi tugas

tokoh agama adalah dengan mendayabaktikan dirinya dalam proses perjalanan kehidupan,

19 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag, 1971), h. 94



melibat diri secara langsung dalam aktifitas masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki,

tokoh agama mencoba merubah tatanan dan praktek kehidupan yang tidak mencerminkan

kebebasan, keadilan dan kebenaran. Kemudian mengganti dengan tatanan kehidupan yang

membawa keharmonisan hidup masyarakat secara sempurna yang bisa diminati oleh

seluruh lapisan masyarakat olehnya itu tugas tesebut dalam implementasinya

membutuhkan strategi yang cukup ideal.

Tokoh Agama (guru Agama- da'l, mubaliq, ulama) mempunyai tugas dan fungsi

menyebarkan Agama Islam, menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat Islam agar

mau mengamalkannya dengan jalan

1) Meluruskan I'tiqad

Dalam masyarakat kadangkala di jumpai adanya kepercayaan terhadap sesuatu

yang sifatnya takhayul dan khurafat sebagai bentuk perbuatan syirik yang pada intinya

menyalahi ajaran kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dalam hubungan ini

tiap tokoh Agama bertugas membersikan kepercayaan yang keliru itu dan mengembalikan

umat kepada kepercayaan yang hak yakni tauhid,mengajak manusia meninggalkan

kepercayaan dan Ftidad manusia yang salah dan kembali kepada aqidah yang benar

(Islam), sebagaimanamissi yang dibawakan oleh para Rasul ten-nasuk Rasulullah saw.

Allah swt., berfirman dalam Q.S. Yusuf/12:108.

Terjemahannya:
“Katakanlah, inilah jalanku. aku dan orang-orang yang mengikutiku
mengajak kamu kepada jalan allah, dengan penglihatan (pemandangan)
yang terang, Maha suci Allah, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang
mempersekutukan (Allah).”20

20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta, Proyek Penggandaan Kitab Suci
Al-Qur’an Dep. Agama, 1997), h. 365



Selain kepercayaan yang sifatnya takhayul dan khurafat yang terdapat dalam

Masyarakat, juga masyarakat itu sendiri terbagi kepada beberapa golongan yang ada

hubungannya dengan kepercayaan atau (aqidah) yaitu:

1. Golongan yang tidak bertuhan sama sekali.
2. Golongan yang mensyarikatkan Tuhan.
3. Golongan Agama samawi yang telah menyimpang dari ajaran nabinya umpamanya

Nasrani yang memandang yesus sebagai anak Tuhan.
4. Golongan yang mengaku muslim, tetapi karena faktor keturunan, lingkungan

Geografis dan situasi serta kondisi lainnya telah membawanya kepada I'tiqad vang
bertentangan dengan ajaran Islam.21

Tokoh Agama bertugas mengajak mereka meninggalkan kepercayaan yang sesat

supaya kembali kepada kesatuan aqidah yang benar. Meninggalkan pelbagai aliran dan jalan-

jalan fikiran yang keliru dan kembali kepada jalan Allah yang luras vaitu ajaran Islam. Allah

berfirman datam Q.S al-An-am/6 :153.

Tejemahannya:
“Sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka turutlah. Dan janganlah
kamu turutkan jalan yang lain, karena nanti kamu akan terpisah dari jalan
Tuhan, itulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, mudah-mudahan kamu
memelihara diri.”22

2) Mendorong dan merangsang untuk beramal

Dalam kehidupan masyarakat masih banyak orang yang belum melakukan amal-amal

kebajikan mungkin karena mereka tidak mengetahui faedahnya serta cara melakukannya,

pribahasa mengatakan " karena tak kenal maka tak cinta". Dengan demikian maka seorang

yang diharapkan melakukan suatu amal kebajikan ini harus mengenal dan mengetahuinya

21 Hamzah Ya’cub, Publishtik Dakwah, (Bandung, CV. Diponegoro, 1981), h. 20
22 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 215



terlebih dahulu, dan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi para tokoh Agama untuk

mendorongnya melakukan amalan kebajikan sesuai ajaran Islam.

3) Mencegah kemungkaran

Setiap waktu dan tempat selalu ada kemungkaran baik yang besar maupun yang kecil,

kemungkaran dan kemaksiatan adalah bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah swt,

perbuatan mungkar wajib dicegah dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan para

tokoh Agama.

Kemungkaran atau kezaliman bila telah merajalela di tengah tengah kehidupan

masyarakat dan para tokoh Agama tidak dapat lagi mencegahnya maka timbullah malapetaka

bagi umat.

4) Membersihkan jiwa

Tidak cukup manusia disebut baik dalam bentuk lahiriah, tetapi perlu pula bersih

bathin dan rohaninya, memberikan sadaqah misalnya secara lahiriah jelas ada kebaikan tetapi

apa artinya sadaqah jika pada waktu itu dibarengi dengan perasaan vang jelek misalnya

sombong dan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati serta riya sebagaimana

disenyalir Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 264.

Tejemahannya:
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hapuskan nilai
shadaqahmu dengan kesombongan dan cercaan, seperti orang-orang yang
menafkahkan hartannya karena ingin dilihat orang dan tidak beriman kepada
Allah swt dan hari kemudian23.

Banyak lagi penyakit hati yang tidak disadari oleh orang yang memiliki sifat dengki,

tamak dan sebagainya jadi para tokoh Agama berfungsi untuk memberikan santapan rohani

23 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 66



dalam membersihkan penyakit hati tersebut, agar umat manusia (masyarakat) terhindar dari

bahaya penyakit hati tersebut dan mendapat keselamatan hidup di dunia dan di akhirat

kelak.

5) Membina persatuan dan persaudaraan

Persatuan dan persaudaraan dalam masyarakat sangat menjamin ketentraman dan

mencapai kemajuan bersama dalam hubungan ini para tokoh Agama berfungsi membina

persatuan umat dan meluaskan rasa persaudaraan diantara mereka. Seni dan kemakhiran

Rasulullah SAW dalam membina persatuan dan persaudaraan merupakan contoh tauladan

yang baik oleh sebab itu para tokoh Agama hendaknya memiliki tehnik dan seni dalam

mempersatukan umat dan bukan sebaliknya mencerai-beraikan umat.

Intinya yang paling tepat dalam membina persatuan umat yakni adanya iman, aqidah,

dan takwa. Itulah vang pemah menaikat sekian banyaknya kabilah-kabilah arab yang secara

turun- temurun saling bermusuhan lalu menjadi satu dan bersaudara Ukhuwah Islamiyah di

bawah panji-panji Tauhid. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 10.

Terjemahannya:

”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara, maka
perkokohan persaudaraan itu di antara kamu.”24

6) Menolak kebudayaan yang merusak

24 Ibid, h 846



Dalam pergaulan intemasional akan terjadi saling mempengaruhi kebudayaan,

kebudayaan. orang barat mempengaruhi kebudayaan orang timur begitupun sebaliknya,

setiap kebudayaan hasil cipta umat lain yang tidak bertentangan umat Islam, tidak perlu

ditolak malahan boleh saj a dimamfaatkan misalnya hasil penemuan teknologi dan formasi

bagi kesehatan adapun kebudayaan yang berlawanan dengan Islam harus di tolak jangan di

biarkan merajalela di kalangan umat Islam misalnya cara-cara berpakaian yang tidak

sopan, memperlihatkan aurat dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Umum Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras dalam bahasa arab di لخمر ١ yaitu minuman yang mengandung

alkohol, apabila dikonsumsi akan menghilangkan akal sehat manusia, sehingga

diharamkan mengkonsumsi minuman keras. Masalah minuman keras merupakan hal yang

tidak tabu lagi dalam kehidupan masyarakat sebab minuman keras sangat akrab dengan

masyarakat terutama bagi pemuda dan bahkan juga pda beberapa orang tua disuatu tempat

tertentu dan bahkan lagi terdapat suatu pengakuan bahwa minuman keras merupakan suatu

warisan budaya leluhur. Namun dalam Islam minuman keras di haramkan untuk

dikonsumsi. Dengan demikian minuman keras ialah segala jenis minuman yang

megandung alkohol bila dikonsumsi dapat memabukan, sehingga dengan meminumnya

menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar)

minuman yang banyak mengandung alcohol, seperti wine, whisky brandy, sampagne,

malaga dan lain-lain, selain itu juga ada benda padat yang bias memabukkan seperti ganja,

morfin, candu, pil BK, nipan, magadon, dan lain-lain atau biasa yang di sebut dengan



narkoba dan lain-lain sama termasuk kategori minman keras25. Selanjutnya dijelaskan pula

bahwa:

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan
psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara,
penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-
orang yang telah melewati batas usia tertentu26

Dari pengertian di atas kita dapat melihat bahwa banyak di sekitar kita yaitu jenis

minman-minuman keras, bahkan di sekitar kita, tanpa kita sadari sudah banyak orang-

orang yang telah mengkonsumsi minuman keras,dan bisa saja orang itu adalah

keluarga,saudara atau teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Dalam banyak kasus,

alkohol dan khamar adalah identik. Namun sebenarnya yang dimaksud dengan khamar di

dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut khamar adalah segala

sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Perlu diingat bahwa

alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai

keperluan lain seperti dalam desinfektans, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai

campuran produk-produk kimia lainnya. “Untuk contoh-contoh pemakaian tersebut, maka

alkohol tidak bisa dianggap sebagai khamar, oleh karenanya pemakaiannya tidak dilarang

dalam Islam” 27

2. Bahan Pembuatan Minuman Keras / Minuman Beralkohol

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan minuman keras adalah bahan-bahan

alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Secara umum ada dua jenis tanaman yang

sering dipakai, yaitu perasan buah (jus) dan biji-bijian, meskipun kadang-kadang nira atau

tebu juga dipakai untuk minuman beralkohol tradisional. Perasan buah yang paling

25 Zulvikar, Minuman-Minuman Keras ,http://zulv1ck4r.wordpress.com, diakses 24 mei 2013
26 Anonimity, Minuman Keras dan Narkoba, http://info-g-excess.com, diakses 24 Mei 2013
27 Obrolan Islam, Minuman Keras dalam Pandangan Islam, http://obrolanislam.wordpress.com,

diakses 24 Mei 2013



banyak dipakai adalah anggur, sedangkan biji-bijian yang banyak digunakan adalah

barley, gandum, hope dan beras.

Dalam pembuatannya bahan-bahan tersebut kemudian difermentasi. Fermentasi

adalah proses pengolahan yang menggunakan peranan mikroorganisme (jasad renik),

sehingga dihasilkan produk-produk yang dikehendaki. Jasad renik adalah makhluk hidup

yang sangat kecil, sehingga mata biasa tidak mampu melihatnya. Ia hanya bisa dilihat

dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme ada di mana-mana di sekeliling kita,

seperti pada tanah, air, bahan makanan, bahkan melayang-layang di udara yang kita hirup

setiap hari. Jenis mikroorganisme ini sangat banyak. Dalam mikrobiologi pangan, kita

mengenal tiga jenis jasad renik, yaitu kapang (jamur), bakteri dan khamir (yeast). Jamur

dan bakteri lebih dikenal masyarakat karena juga berkaitan dengan penyakit. Kalau kita

terserang penyakit kulit, seperti panu, kadas dan kurap, maka penyebabnya adalah sejenis

jamur penyebab penyakit. Sedangkan bakteri banyak menyebabkan berbagai jenis

penyakit menular, seperti TBC, Thypus, Colera, Desentri, dan sebagainya28

3. Pengaturan dan Kandungan Minuman Keras

Pengaturan minuman beralkohol yang pada umunnya disebut sebagai minuman

keras, terdapat dalam peraturan mentri kesehatan tentang minuman keras Nomor

86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut, minuman keras digolongkan sebagai

berikut:

1) Golongan A : Kadar Etanol 1-5%

2) Golongan B : Kadar etanol 5-20%

3) Golongan C : Kadar etanol 20-55%29

Di bawah ini contoh-contoh minuman keras dengan kadar kandungannya.

28 Anonimity Psikologi Remaja, http://duniapsikologi.dagdigdug.com /categoory/psikologi-remaja/.
Diakses 14 April 2013

29 Ulfah, D. M., 2005, Skripsi Tentang Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan
Remaja Di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. http://digilib.unnes.ac.id, diakses 24
Mei 2013.



1) Anggur : mengandung 10-15%
2) Bir : mengandung 2-6%
3) Brandy (Bredewijn) : mengandung 45%
4) Rum : mengandung 50-60 %
5) Likeur : mengandung 35- 40 %
6) Sherry/Port : mengandung 15-20%
7) Wine (anggur) : mengandung 10-15%
8) Wisky (Jenewer) : mengandung 35-40%30

Dari prosentase alkohol yang terdapat dalam bermacam-macam minuman tersebut

di atas, dapat dikategorikan dari golongan mana minuman tersebut, apakah golongan A,

golongan B, golongan C. Pada umumnya seseorang yang minum-minuman keras untuk

bersantai dan akan berhenti minum tanpa kesukaran. Namun apabila seseorang mulai

tergantung pada minuman keras, maka timbulah apa yang disebut alkoholisme.

Seseorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan

akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik

maupun psikologis. Minuman keras merupakan penekanan (depresant) terdapat aktifitas

di bagian susuan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa pencegah

atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggungjawab dan kegelisahan.

pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk31

Pemakai merasa tegas, euforia, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih

banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan antar personal, muka kelihatan

kemerah-merahan karena tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Peminum akan

gelisah, tingkah lakunya kacau, bicara cadel, berjalan semponyongan32

4. Faktor yang mempengaruhi penggunaan minuman keras Kalangan Remaja

Puspitawati dalam Ulfah menyebutkan beberapa remaja terjerumus dalam masalah

minuman keras karena dipengaruhi lingkungan pergaulan antara lain sebagai berikut :

30 Ibid
31 ibid
32 ibid



a. Remaja yang selalu minum-minuman keras selalu mempunyai “kelompok
pemakai”. Awalnya remaja hanya mencoba-coba karena keluarga atau teman-
teman yang yang menggunakannya, namun ada yang kemudian menjadi kebiasaan.

b. Pada remaja yang “kecewa” dengan kondisi diri dan keluarganya, Sering menjadi
lebih suka untuk mengorbankan apa saja demi hubungan baik dengan teman-teman
sebanyanya.

c. Adanya “ajakan” atau “tawaran” dari teman serta banyaknya film dan sarana
hiburan yang memberikan contoh “model pergaulan moderen” biasanya
mendorong remaja minum-minuman keras secara berkelompok.

d. Apabila remaja telah menjadi terbiasa minum minuman keras dan karena mudah
mendapatkannya, maka remaja akan memakainya sendiri sehingga tanpa disadari
lama-kelamaan akan ketagihan. Penggunaan minuman keras di kalangan remaja
umumnya karena minuman keras tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa
kenikmatan, kenyamanan dan kesenangan dan ketenangan. walaupun hal itu
dirasakan secara semu33

sedangkan menurut Sudrajat disebabkan oleh beberapa faktor seprti faktor

lingkungan sosial, kepribadian34 selanjnutnya diuraikan sebagai berikut:

a) Lingkungan sosial

Motif ingin tahu, bahwa remaja selalu mempunya sifat selalu ingi tahu segala

sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya saja ingin tahu

bagaimanakah rasanya minuman keras. Kesempatan, karena kesibukan orang tua maupun

keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat broken home, kurang kasing

sayang dan sebagai maka dalam kesempatan terebut kalangan remaja berupanya mencari

pelarian dengan cara minum-minuman keras. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa

kasih sayang terhadap putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang

yang berlebihan. Namun hal tersebut disalahgunakan untuk memuaskan segala keinginan

dirinya antara lain berawal dari minum minuman keras.

b) Keperibadian

Rendah diri, rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat

mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukan

33 Ibid
34 Sudrajat, A., 2008, Problema Masa Remaja, http://akhmadsudrajat.wordpress.com, diakses 2 April

2013.



eksistensi dirinya. Maka menyalah gunakan minuman keras sehingga dapat merasa

mendapatkan apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan

sebagainya. Emosional, emosi remaja pada umunnya masih labil apabila pada masa

puberitas, pada masa tersebut biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang

diberlakukan oleh orang tua untuk memenuhi kehidupan peribadinya, sehingga hal

tersebut menimbulkan konflik pribadi. Dalam upaya untuk melaksanakan konflik pribadi

tersebut “ia mencari pelarian dengan minum-minuman keras dengan tujuan untuk

mengurangi ketagihan dan aturan yang diberikan oleh orang tua”35

5. Efek Minuman Beralkohol

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan

mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku.

Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena

sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan

menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk, Mereka yang terkena

GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau

melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi

sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, “seperti cara

berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang

dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan

konsentrasi”36. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang

disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka

akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak

berhalusinasi.

6. Ciri-ciri perilaku remaja yang meminum minuman keras

35 Ufah, Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras, h.12
36 Setiadi, Konsep Dan Penulisan Riset Keperawatan Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),

h. 78



Puspitawati dalam Ulfah (2005 : 12-13).menyebutkan ciri-ciri perilaku remaja yang

minum minuman keras antara lain sebagai berikut :

1) Perubahan perangai atau perilaku seperti : yang biasanya periang tiba-tiba menjadi
pemurung, mudah tersinggung dan cepat marah tanpa alasan yang jelas.

2) Sering menguap dan menhantuk, malas, melamun dan tidak memperdulikan
kebersihan dan penampilan diri.

3) Menjadi tidak disiplin, atau sering kabur, baik di rumah maupun di sekolah.
4) Nilai rapor atau prestasinya menurun.
5) Bersembunyi di tempat gelap atau sepi agar tidak terlihat orang.
6) Lebih banyak bergaul dengan orang-orang tertentu saja yang mempunyai ciri-ciri

dan tanda-tanda diatas.
7) Mencuri apa saja milik orang tua atau saudara untuk membeli minuman keras.
8) Sering cemas, mudah stress atau gelisah, sukar tidur.
9) Pelupa, seperti orang bego atau pikun.

10) Mata merah seperti mengantuk terus atau memakai kacamata hitam.

7. Dampak Kalangan Remaja Minum-minuman Keras

1) Farmologi

Bahwa minuman keras larut dalam air sebagai molekul-molekul kecil sehingga

dengan waktu yang relatif singkat dapat dengan cepat di serap melalui pencernaan

kemudian disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan. Pada jaringan otak, kadar

minuman keras lebih banyak daripada yang berada dalam darah maupun urain sehingga

“dalam waktu 30 menit pertama penyerapan mencapai 58% kemudian 88% dalam 60

menit pertama selanjutnya 935 dalam 90 menit pertama”37.

2) Gangguan kesehatan fisik

Meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang

lama menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung pankreas, lambung dan otot. Pada

pemakaian kronis minuman keras dapat terjadi pergeseran hati, peradangan pangkreas dan

peradangan lambung.” Meminum minuman beralkohol banyak, akan menimbulkan

kerusakan hati, jantung, pangkreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu

37 Ufah, Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras, h.69



metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks

lainnya.”38

3) Gangguan Kesehatan jiwa

Meminum minuman keras secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat

menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan,

kemampuan penilaian, kemapuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Akibat minuman

keras, alam perasan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan

perhatian terhadap lingkungan terganggu yang pada giliranya tersingkirkan dari

lingkungan sosialnya dan atau dikeluarkan dari pekerjaannya. “Dapat merusak secara

permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan

penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.”39

4) Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIMBAS)

Akibat dari minum-minuman keras akan menekan pusat pengendalian seseorang,

sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif. Karena keberaniannya dan

keagresipan serta tertekannya pengendalian diri tersebut “seseorang melakukan gangguan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIMBAS) baik dalam bentuk pelanggaran

normanorma dan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan pidana dan

kriminal”40 Perasaan seorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap

lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan

menjadi berani dan agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan

yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat

menimbulkan tindakan pidana atau kriminal”41

38 Purwanto, Pengatar Perilaku Manusia untuk Keperawatan, (Jakarta: EGC, 1999), h 39
39 Ibid
40 Surya Widarta, Dampak Minuman Keras dan Narkoba (Jakarta: BKKBN, 2011), h. 62
41 Ibid



Mengapa minuman beralkohol dilarang dalam Islam, padahal sejumlah penelitian

menunjukkan bahwa minuman tersebut memberikan manfaat?, Islam bukan tidak

mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan

khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal

ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah/2 : 219.









Terjemahannya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”32

Sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa minuman beralkohol memberikan

efek positif selama ini belum diterima sepenuhnya dalam dunia kesehatan. Sebaliknya,

dampak negatif minuman alkohol telah diterima sepenuhnya oleh lembaga kesehatan

dunia seperti WHO. Kerugian ekononomi akibat minuman beralkohol sangat luar biasa

besarnya, sebagai contoh di Amerika Serikat biaya yang harus dikeluarkan untuk

mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan dampak negatif “minuman

beralkohol di negara tersebut mencapai 176 milyar USD (sekitar 1600 triliun rupiah)

setiap tahun [baca Health Care Costs of Alcohol]. Bayangkan, angka ini setara dengan

dua kali lipat besar seluruh pengeluaran APBN negara Indonesia (tahun 2008)42.

8. Hukum Minuman Keras

Dalam pantuan hukum sebagaiman yang dapat mengikat agar peredaran minuman

keras dapat di atas maka pemerintah telah merealisasikan peraturan Undang-undang

32 Depag RI, Op.Cit, h. 54
42Obrolan Islam, Minuman Keras dalam Pandangan Islam, h. 69



terkait dengan adanya minuman keras, namun sebelumnya maka kita akan menelaah

analisis hukum tersebut berdasarkan hukum Islam sebagai berikut:

1) Dalam Hukum Islam

Hukum minum minuman keras atau khamar ialah haram,dan bagi orang yang

menkonsumsinya adalah termasuk pelaku dosa besar. Sebagaimana firman allah,

dalam Q.S. al-Maidah/5 : 90.









Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman,sesungguhnya (meminum) arak,
berjudi,berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah
perbuatan-pebuatan iti agar kamu mendapat keberuntungan” (Q. S Al-
maidah : 90).43

Dari ayat Al-Qur’an di atas dapat kita ambil penjelasan bahwa sungguh sangat

merugilah orang-orang yang dalam kesehariannya selalu mengkonsumsi minuman

keras atau khamar.karena merka termasuk pelaku dosa besar dan di laknat oleh Allah

Swt.

2) Dalam Hukum Negara

Disamping hukum Islam yang mengharamkan prilaku meminum minuman keras

maka dalam peraturan negara atau[un hukum negarapu telah ditentukan beberapa

pasal undang-undang yang dapat memberikan efek jera keapda para remaja yang

menkonsumsi minuman keras seperti dalam Keppres (sudah dicabut MA) No 3/1997

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai berikut:

a) Pasal 3 ayat (2) Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali
untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

43 Depag RI, Op.Cit, h. 176



b) Pasal 4 ayat (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel,
bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya.

c) Pasal 4 ayat (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi
tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah
mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

d) Pasal 5 Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum berusia 25 (dua puluh
lima) tahun.44

Berdasarkan Keppres di atas maka sangat jelas bahwa peredaran minuman keras

atau minuman yang mengandung alkohol telah diberikan perlindungan oleh hukuman

sekalipun hal tersebut tidak sejalan dengan sendi-sendi kehidupan dalam Islam namun

setidaknya dapat meminimalisir atau mencegah masyarakat untuk mengkonsumsi minuman

keras tersebut.

44 Z, Fikri., 2007. Keputusan Presiden Nomor: 3 Tahun 1997 (3/1997) Tentang: Pengawasan Dan
Pengendalian Minuman Berakohol, http://zfikri.wordpress.com/. Diakses 26 Mei 2013


