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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT., kepada Nabi Muhammad

Saw., Agama yang universal (Rahmatan lil’alamin) mampu beradaptasi untuk

tumbuh disegala tempat. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada

suatu masalahpun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dalam Islam. Dan tidak

ada satupun masalah tidak disentui nilai Islam, walau masalah tersebut Nampak kecil

dan sepele (ringan). Itulah Islam, Agama yang memberi rahmat  bagi sekalian alam.

Baik itu menyangkut tentang hubungan manusia dengan penciptanya (Hablum

Minallah), dan hubungan manusia dengan manusia yang lain (Hablum Minannas)

yang menyangkut tentang Muamalah, serta hubungan Manusia dengan dirinya sendiri

(Hablum Binafsih). Islam juga bukan agama yang kaku dan beku serta tidak

berkembang. Prinsip dalam Islam dapat dipadankan mengikuti keperluan zaman.

Undang-undang Islam senantiasa berkembang selaras dengan mengikuti

perkembangan ilmu dan teknologi ketika hal tersebut tidak bertentangan dengan

hukum Islam.

Islam yang  diturunkan oleh Allah Swt kepada umat manusia melalui Nabi

Muhammad Saw dengan tujuan mengatur lalu lintas kehidupan manusia. Dengan

adanya Islam, maka diaturlah berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh

manusia salah satunya hubungan manusia dengan dirinya. Seperti menyangkut
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minuman dan makanan seseorang. Allah telah menentukan apa saja yang boleh atau

halal  dan yang haram, Allah telah membekali manusia berupa akal karunia yang

tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain selain manusia, tujuannya supaya

manusia dapat membedakan yang membahayakan dirinya ataukah tidak, serta Umat

Islam mempunyai pedoman hidup yakni Al-quran dan As-sunnah. Sudah dijelaskan

bahwa Mukallaf (Balig) jika dia bertindak selalu menentukan hukum terhadap fakta

yang diperbuat. Seperti hukum Taklifi (Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram)

hukum Islam tersebut dijadikan patokan untuk berbuat dan bertindak bukan

Kehendak seseorang serta sebagai seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan

manusia baik yan berkaitan dengan tuntutan (iqtidha’) maupun pilihan (takhyir)

adalah seruan yamg menjelaskan hukum-hukum perbuatan manusia, dan itulah yang

disebut khitabat taklifi1. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-quran (Q.S. Al

Muddatstsir: 38).

ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِھینَةٌ 
Terjemahannya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.2

Tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol dalam masyarakat pada

umumnya, dan lingkungan remaja atau pelajar pada khususnya sudah sangat

meresahkan semua pihak termasuk dunia pendidikan dan lingkungan masyarakat

1Hafidz Abdurahman, Ushul Fiqih,  (Cet. 2; Bogor: Al-Azhar Press, 2012), h. 53
2Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahannya, (Cet. 6; Jakarta: CV Darus Sunnah,

2002), h. 577
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serta di Negara kita. Akibat dari penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut sangat

memprihatinkan dan berdampak membahayakan remaja terkhusus masa depan

bangsa Indonesia dan pada umumnya Remaja kaum muslim sebagai Agent of change

yang akan terbentuk pola fikir dan pola sikap jauh yang diharapkan di masa yang

akan datang.

Masalah minuman beralkohol akhir-akhir ini telah menimbulkan masalah

yang mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan dengan

kekerasan, seperti perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perzinahan, pelakunya

biasanya menggunakan minuman beralkohol sebelum melakukannya. Namun,

perkembangan industri minuman, termasuk minuman beralkohol telah mendunia

dalam berbagai jenis merk dan kandung alkoholnya. Bahkan beberapa jenis makanan

kecil, roti, permen, gula-gula juga tidak lepas dari penggunaan bahan alkohol sebagai

campuran penyedap rasa. Minuman beralkohol yang dikemas dalam berbagai model,

botol kecil, plastik, kertas dirancang untuk menarik pembeli. Hasil cipta budaya

manusia semakin berkembang dengan cepatnya, namun pada sisi lain selalu

membawa dampak negatif.3

Masa remaja secara psikologi merupakan masa peralihan dari masa anak-anak

ke masa dewasa, pada masa remaja terjadi kematangan secara kognitif yaitu interaksi

dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas yang

memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Pada usia remaja inilah berkembang

sifat, sikap dan perilaku yang ingin selalu tahu, ingin merasakan dan ingin mencoba.

3Satya Joewana, Narkoba, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), h. 38
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“tentu jika tidak segera difasilitasi atau diarahkan bukan tidak mungkin akan salah

arah dan berdampak negatif4.

Fase remaja merupakan tahapan perkembangan individu yang sangat penting,

yang diawali matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu memproduksi.

Menurut Knopka dalam Yusuf menyatakan bahwa:
Masa Remaja ini meliputi (a) remaja awal: 12-15 tahun; (b) remaja madya:
15-18 tahun, dan (c) remaja akhir: 19-22 tahun”5.  Sementara Slazman
mengemukakan, “bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap
tergantung dependence terhadap orangtua kearah kemandirian independence,
minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian dan nilai-nilai estetika
dan isu-isu moral6

Remaja bukan sebagai periode konsolidasi kepribadian, tetapi sebagai tahapan

penting dalam siklus kehidupan. Masa remaja berkaitan erat dengan perkembangan

“sence of identity vs role confusion”, yaitu perasaan atau kesadaran akan jati dirinya.

Remaja dihadapkan pada berbagai pertanyaan yang menyangkut keberadaan dirinya

(siapa saya), masa depanya (akan menjadi apa saya?), peran-peran sosialnya (apa

peran saya dalam keluarga saya dan masyarakat, dan kehidupan beragama; kenapa

harus beragama?).7

Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran. Bukan saja

kesukaran bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi orang tuanya,

masyarakat bahkan sering kali aparat keamanan. Hal ini disebabkan masa remaja

merupakan masa transisi antara masa kanak-kanan  dan masa dewasa. Masa transisi

4Hutagalung, C. 2008, Sikap Siswa Kelas XI terhadap Bahaya Merokok Di SMA Negeri 3
Gorontalo Kota Gorontalo, Skripsi, Tidak dipublikasikan. h, 1

5 Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007), h. 184

6Ibid.,
7Ibid.,
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ini seringkali menghadapkan individu yang bersangkutan pada situasi yang

membingungkan, disatu sisi masi kanak-kanak, tetapi dilain pihak ia harus bertingkah

laku seperti orang dewasa. “Situasi-situasi yang menimbulkan konflik seperti ini,

sering kali menyebabkan perilaku-perilaku aneh, canggung, kalau tidak dikontrol bisa

menjadi kenakalan”.8 Misalnya adanya perbuatan dalam hal mengkomsumsi berbagai

barang-barang yang dilarang salah satunya adalah Minuman keras.

Al-quran sudah dijelaskan keharaman yang harus dijauhkan karena lebih

banyak mudhoratnya ketimbang manfaatnya serta lebih besar Dosanya karena orang

yang tidak sadar maka melakukan apa saja seperti: Membunuh, memperkosa dalam

waktu yang bersamaan. Q.S. Al-Baqarah/2:219

أَْكبَُر یَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر قُْل فِیِھَما إِْثٌم َكبِیٌر َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمھَُما 

ُ لَُكُم اآلیَاِت لََعلَُّكْم تَتَ  فَكَُّرونَ ِمْن نَْفِعِھَما َویَْسأَلُونََك َماَذا یُْنفِقُوَن قُِل اْلَعْفَو َكَذلَِك یُبَیُِّن هللاَّ

Terjemahnya:
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia,
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka bertanya
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari
keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya
kamu berfikir”.9

Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup

berkembang di dunia remaja dan menunjukkan kecendrungan yang meningkat dari

tahun ketahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan,

8Purwanto, Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan, (Jakarta: EGC, 1999), h. 29
9Departemen Agama RI, op. cit., h. 35



6

perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya

premanisme pada kalangan remaja.

Menurut laporan World Health Organization (WHO) pada tahun 2011
terdapat 2,5 juta penduduk dunia meninggal akibat mengkomsumsi minuman keras.
Sebesar sembilan persen angka kematian tersebut terjadi pada orang muda berusia 15
-29 tahun. Tahun 2011 sebagian besar korban penyalahgunaan minuman keras di
Indonesia adalah remaja yang terbagi dalam golongan umur 14 - 16 tahun (47,7 %)
golongan umur 17 - 20 tahun (51 %) dan golongan umur 21 - 22 tahun (31 %) dan
berdasarkan hasil survei dinas penelitian dan pengembangan polri memperlihatkan
bahwa pemakaian narkotika dan minuman keras di Indonesia terbanyak dari golongan
pelajar baik SLTP/SLTA. Bahkan masalah penyalahgunaan minuman keras menjadi
perhatian diberbagai kalangan di Indonesia. Mulai dari pemerintah, LSM, ormas,
bahkan masyarakat pun juga turut serta membicarakan tentang bahaya
penyalahgunaan minuman keras. Pada saat sekarang banyak remaja yang mengatakan
bahwa dengan minuman keras kepercayaan diri mereka bertambah dari yang pemalu
menjadi pemberani, mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan
minuman keras, serta beranggapan bahwa minuman keras dapat memperbanyak
teman pergaulan10

Mengkomsumsi Minuman Keras adalah salah satu bentuk Perilaku

menyimpang yang terjadi di kalangan remaja, tidak akan begitu saja muncul apabila

tidak ada faktor penarik atau faktor pendorong. Faktor penarik berada di luar diri

seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang

memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut.

Remaja sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau

menjadi becoming, yaitu berkembang kearah kematangan atau kemandirian. Untuk

mencapai kematangan tersebut, remaja harus mengetahui apa Dampak negatif yang

diperoleh jika mereka mengkomsumsi Minuman keras serta remaja harus mengetahui

10(online) http://eprints. Peyalagunaan minuman keras ums.ac.id/30925/4/BAB_I.pdf  di

akses 14/09/2015)
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pemahaman tentang hukum Syara terhadap perbuatan yang dia lakukan. Proses

perkembangan individu tidak selalu berjalan secara mulus atau sesuai dengan harapan

dan nilai-nilai yang dianut, karena banyak faktor yang menghambatnya.11

Wonuakoa adalah salah satu wilayah pemasaran hasil dari produksi

“Minuman keras” jenis pongasi dan penjualan Minuman keras seperti merk Jenifer,

sehingga keberadaan “minuman keras” di Wonuakoa secara tidak langsung menjadi

salah satu dari berbagai jenis minuman beralkohol yang dikomsumsi oleh masyarakat

terkhusus di wilayah Wonuakoa. Dampak dari hal tersebut dapat digambarkan

tentang gangguan kesehatan dan pergaulan sosial  yang mungkin terkait dengan

minuman beralkohol kecamatan Sabulakoa antara lain: mencuri, Malas bekerja, malas

sekolah, berkata-kata yang tidak seharusnya, selalu membentak orang tua jika

meminta uang.

Remaja di Desa tersebut bila ada acara pesta atau malam minggu selalu

mengkomsumsi minuman beralkohol dalam acara-acara pesta. Pesta minuman

beralkohol yang sering dilakukan oleh pemuda di Desa Wonuakoa tersebut dilatar

belakangi oleh berbagai hal yang berbeda-beda. Kebiasaan tersebut sangat sulit

dihilangkan, karena mereka tidak menyadari bahwa minuman beralkohol berdampak

terhadap perilaku dan kondisi kesehatan fisik maupun jiwa serta kurangnya kesadaran

terhadap hubungannya dengan Allah bahwa minuman keras adalah salah satu

larangan Allah dan Rasulnya. Ketidak pedulian tersebut terbukti dengan kebiasaan

mengkomsumsi minuman keras dalam berbagai kesempatan yang masih menjadi

11Yusuf, op. cit., h. 209-210.
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kebiasaan sampai saat ini. Desa Wonuakoa mempunyai remaja laki-laki 44 orang

yang sering mengkomsumsi minuman keras berjumlah 24 orang.

Berdasarkan dengan hal di atas maka penulis akan meneliti tentang

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak negatif Minuman keras Terhadap

Remaja Yang Mengkomsumsi Minuman Keras Di Desa WonuaKoa Kec.

Sabulakoa Kab. Konawe Selatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Remaja gemar mengkomsumsi Minuman keras di Desa Wonuakoa

Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan?

2. Bagaimana Dampak Negatif bagi Remaja yang mengkomsumsi Minuman

keras di Desa Wonuakoa Kec. Sabulakoa Kab. Konawe selatan?

3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Dampak Negatif bagi Remaja

Terhadap Minuman keras di Desa Wonuakoa Kec. Sabulakoa Kab. Konawe

Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa remaja gemar mengkomsumsi Minuman keras di

Desa Wonuakoa Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan Faktor-faktor yang

menyebabkan Minuman keras sering dikomsumsi oleh Remaja di Desa

Wonuakoa Kec. Sabulakoa Kab. Konawe selatan.

2. Untuk mengetahui Dampak Negatif bagi Remaja dalam mengkomsumsi

Minuman keras di Desa Wonuakoa Kec. Sabulakoa Kab. Konawe selatan.
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3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Negatif bagi

Remaja  terhadap Minuman keras di Desa Wonuakoa Kec. Sabulakoa Kab.

Konawe Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Desa

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pihak Desa agar lebih

meningkatkan perhatian dan pengawasan serta memberikan sangsi terhadap

masyarakat khususnya dikalangan pemuda dari pergaulan bebas, memahami

dampak negatif bagi remaja yang mengkomsumsi Minuman Keras dalam

pandangan Islam.

2. Bagi Para Remaja

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemuda akan bahaya yang ditimbulkan

baik didunia maupun diakhirat kelak dengan mengkomsumsi Minuman keras

terhadap kesehatan fisik maupun psokologi serta dampaknya bagi

masyarakat.

3. Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti tentang Dampak Negatif bagi Remaja

yang mengkomsumsi Minuman keras serta sebagai bahan acuan untuk

penelitian selanjutnya.
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E. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir penafsiran yang berbeda terhadap judul dan masalah

penelitian ini agar tercapai pemahaman yang komprehensif maka kami dapat

mengungkapkan definisi dari dua variabel yaitu sebagai berikut.

1. Hukum Islam

Hukum syara'/ Islam adalah seruan dari Allah SWT dan Rasulnya  yang

berkaitan dengan amal perbuatan hamba-Nya (manusia) seperti: Wajib, sunnah,

Mubah, Makruh, Haram. Hukum Islam bermakna hukum mengenai norma-norma

keagamaan Islam yang mengatur sendi-sendi manusia.12 Islam adalah agama yang

diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw.  Untuk mengatur hubungan

manusia dan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya13

2. Dampak Negatif

Dampak Negatif adalah Pengaruh yang kuat diakibatkan seseorang menjadi

buruk, tidak baik.14 Serta tidak di syariatkan Oleh Allah.

3. Remaja

Remaja adalah generasi muda yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang

berusia antara 12 hingga 22 tahun. Remaja yang berada di Desa Wonuakoa

Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan.15

12Subekti, Kamus Hukum (Jakarta: Paramita, 2005), h. 55
13Hafidz Abdurahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual, (Cet. V; Bogor: Al-Azhar

Press, 2010), h. 1
14Trisno Yuwono, Kamus Lengkap, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 110
15 Yusuf, op. cit., h.184
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4. Minuman keras

Minuman keras dalam bahasa Arab (الخمر) yaitu minuman yang mengandung

al-kohol, apabila dikomsumsi akan menghilangkan akal sehat manusia, sehingga

di haramkan minuman keras.16

16 MS. Wawan Djunaedi, Fikih, (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008), h. 33
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh

penulis penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh:

1. Ismawan Tahun 2011 yang berjudul Dampak Minuman keras terhadap

perkembangan kecerdasan emosional pada anak remaja di SMA

Waengputtang kecematan poleang selatan kabupaten Bombana, dari hasil

penelitian disebutkan sebagai berikut:

Perilaku siswa yang senantiasa mengkomsumsi minuman keras cenderung
memiliki perilaku yang negatif seperi mudah marah, tindakan emosional yang
kurang terkontrol, rentan tidak masuk sekolah dan bahkan sering melakukan
tindakan kriminal baik di sekolah dan juga dilingkungan masyarakat, dari hal
tersebut maka peranan orang tua dapat melakukan kontrol secara kontinu,
memberikan bimbingan dan pemahaman tentang nilai-nilai pendidikan agama
serta menjadikan teladan bagi anaknya.1

2. Saprudin Mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Jurusan  Dakwah

KPI Tahun 2013 yang berjudul : “penelitiannya Peranan Tokoh Agama Dalam

Menanggulangi Penggunaan Minuman Keras Pada Remaja Di Desa

Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan ” yang fokus

penelitian peran tokoh Agama dalam menanggulangi pengunaan Minuman

Keras menunjukkan bahwa Remaja di Desa Lalonggombu benar-benar

1Ismawan, Dampak Minuman Keras Terhadap Perkembangan Kecerdasan Emosional Pada
Anak Remaja di SMA Waengputtang kec, poleang selatan Kab. Bombana (skripsi, UMB: 2011),
h. 84-85

12


