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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
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menggunakan tanpa melihat apakah hukum meminum minuman keras itu

Haram.2

Merujuk dari penelitian di atas maka secara kasat mata terdapat persamaan

kajian dengan penelitian ini yakni menyangkut Dampak negatif bagi Remaja yang

menggunakan minuman keras, namun dari penelitian ini lebih difokuskan pada

Tinjauan hukum Islam terhadap dampak perilaku penggunaan minuman keras di

kalangan remaja fungsinya sebagai pembimbing masyarakat terkait masalah nilai-

nilai agama untuk menanggulangi kebiasaan meminum minuman keras terkhusus

dikalangan Remaja

B. Tinjauan Teoritis

1. Hakikat Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau Hukum syara' adalah seruan dari Allah SWT yang

berkaitan dengan amal perbuatan hamba-Nya (manusia).

Sumber hukum syara' :

- Al-Kitab: al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi
Muhammad saw. yang disampikan kepada kita secara mutawatir

- As-Sunnah: perkataan, perbuatan dan pembenaran Rasulullah Saw.,
yang mana semua yang berasal dari beliau selain Al-Qur'an, juga
merupakan wahyu.

- Ijma' sahabat: kesepakatan sahabat atas hukum kasus tertentu, bahwa
ia merupakan hukum syara'.
Qiyas: menetapkan hukum asal dalam kasus cabang karena adanya
kesamaan antara keduanya dalam 'illat hukum3.

2Saprudin, Nim. 09030101007, Peranan Tokoh Agama Dalam Menaggulangi Penggunaan
Minuman Keras Pada Remaja Di Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe
Selatan, (STAIN Kendari: Jurusan Dakwah Dan Komunikasi, 2013).
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b. Macam-macam Hukum Islam

Hukum syari'at Islam terdiri dari lima macam, yaitu Wajib, haram, mandub,

makruh, dan mubah. Hukum syri'at Islam bisa berbentuk tuntutan untuk

melakukan sesuatu atau tuntutan unutk meninggalkannya.

c. Maqâshid asy-Syar‘îah

Maqashid asy-Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam

merumuskan hukum Islam.4 Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut

adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.5

Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal:
agama, jiwa/nafs, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung
penjagaaan atas lima hal ini disebut maslahah dan setiap hal yang membuat
hilangnya lima hal ini disebut mafsadah.6

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi

menjadi 3 tingkatan kebutuhan yaitu al dlorruriyat, al hajiyat dan al tahsinat.7

- Kebutuhan dhoruriyat

kebutuhan adalah yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer.

Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan ummat

manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti lima hal yang

termasuk dalam kategori yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan

3Taqiyuddin An-Nabani, Nidzomul Islam (Cet. XI; Jakarta: HTI Press, 2013), h. 127
4 Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 233-237
5 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam Ta’liq (Beirut: Darul Fikr, 2009), h. 280
6 Muhammad Said, Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah, (Beirut: Daral

Muttahidah, 1992), h. 71.
7Ibid., h. 110
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dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan.

Dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan

pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di

atas walaupun dalam pembentukan setiap ayat tidak semua dipaparkan Dalam

kehidupan manusia tetapi al-Qur’an sebagai petunjuk diturunkan semua pasti

adanya hikmahnya sebagai rahmatan lil A’lamin. Maka Islam mewajibkan

kepada Muslim untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya karena keimanan

melalui pemahaman Islam sebagai ciptaan terikat kepada Hukum Syara terkait

perbuatannya apakah dia wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram tanpa dia

memilih apakah ada manfaatnya atau tidak. Seperti pelarangan Minuman keras

yakni menjaga akal karena Allah memberikan karunia yang tidak dimiliki oleh

makhluk Allah yang lain sehingga Allah memberikan aturan keselamatan

manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban jika tolak ukur manusia bukan

aturan yang berasal dari sang pencipta. Islam dengan tegas mengharamkan

khamr. Dalam Al-quran Surat al-Maidah/5: 90. Allah SWT berfirman:

ْن َعَمِل یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما  اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْألَنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجٌس مِّ

الشَّْیطَاِن فَاْجتَنِبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ 

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk



16

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.8

- Kebutuhan al hajiyat

Sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi

keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami

kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya

hukum rukhshah (keringanan). Merupakan contoh kepedulian syariat Islam

terhadap kebutuhan ini. Contoh pembolehan tidak berpuasa bagi musafir,

hukuman diyat (denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja,

penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena

terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

- Kebutuhan al tahsinat

adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari

lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak

terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, Allah SWT

telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsinat.

Contoh anjuran memakai wangian bagi laki-laki ketika hendak ke masjid,

anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam

peperangan.

Menurut Pandangan An-Nabhani ini mencakup 4 (empat) prinsip penting
tentang Maqhasid As- Syariah :
(1) kemaslahatan adalah hikmah (akibat) penerapan syariat;
(2) maqâshid asy-syar‘îah adalah tujuan dari syariat sebagai keseluruhan;

8 Departemen Agama RI, op. cit, h. 124
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(3) hikmah penerapan syariat tidak selalu terwujud;
(4) hikmah penerapan syariat hanya bisa diketahui melalui dalil syariat.9

d. pengertian Dampak  Negatif

Dampak adalah melanggar, akibat, benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan

akibat10

Negatif adalah sesuatu yang diakibatkan seseorang menjadi buruk, tidak baik

dan tidak Syariatkan Oleh Allah.

2.  Hakikat Remaja

a. Pengertian Remaja

Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh

menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang

mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Fase masa ini sebenarnya

tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak

juga golongan dewasa atau tua.

Menurut Drs. Andi Mappiare tentang usia remaja:

Masa Remaja awal: Tiga belas tahun atau empat belas tahun sampai tujuh

belas tahun sedangkan Remaja akhir tujuh belas tahun sampai dua puluh satu

tahun.11

9Taqiyuddin, An-Nabhani. Ushûl al-Fiqh Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Juz III (Al-Quds:
Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, 1993), h. 359-366

10Hamzah Ahmad dan  Nanda  Santoso, Kamus  Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar
Mulya, 1996), h. 120

11Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Reneka Cipta, 2012), h. 13
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Masa remaja menjadi kunci sukses dalam memasuki tahapan kehidupan

selanjutnya. Dikemukakan bahwa:

Remaja sering diidentikkan dengan usia belasan tahun sehingga dalam bahasa
Inggris “remaja” juga disebut dengan istilah “Teenager”, selain kata
adolescent. Akan tetapi remaja tidak hanya dapat diidentifikasi berdasarkan
usia, tetapi juga bisa ditelisik dari kehidupan yang penuh dengan keceriaan,
warna-warni, dan permulaan usia mengenal lawan jenis.12

Hal tersebut menggambarkan bahwa usia remaja biasanya mulai bertemu

dengan nilai-nilai dan norma-norma baru yang berbeda dengan nilai dan norma yang

selama ini dikenal. Pada masa remaja pada umumnya mulai merasakan kegelisahan

dalam hubungan dengan orang tua dan teman-teman sebaya, ingin menunjukkan

kemandirian di satu sisi, tetapi disisi lain belum dapat melepaskan diri sepenuhnya

dari pengawasan dan ketergantungan kita dari orang tua.

Kaitannya dengan hal tersebut, Robert j. Havighurst dalam Abu Ahmadi dan

Munawir Sholeh, telah membagi tahap perkembangan moral seseorang ke

dalam empat tahap yang disesuaikan dengan Value/tata nilai yang ada, yaitu:

a. Usia 1-4 tahun: pada Fase ini ukuran baik dan buruk bagi seorang anak itu
tergantung dari apa yang dikatakan oleh orang tua. Walaupun anak saat itu
belum tahu benar hakikat atau perbedaan antara yang baik dan buruk.

b. Usia 4-8 tahun: fase ini ukuran  tata nilai bagi seorang anak adalah dari yang
lahir (realitas). Anak belum dapat menafsirkan hal-hal yang tersirat dari
sebuah perbuatan, antara perbuatan disengaja atau tidak, anak belum
mengetahui yang ia nilai hanyalah kenyataannya.

c. Usia 8-13 tahun: pada fase ini anak sudah mengenal ukuran baik-buruk secara
batin (tak nyata) meskipun masih terbatas.

d. Usia 13 tahun dan seterusya: pada fase ini seorang anak sudah mulai sadar
betul tentang tata nilai kesulitan (value). Anak akan patuh atau melanggar
berdasarkan pemahamannya terhadap konsep tata nilai yang diterima. Pada

12Masyhur Amin, Dakwah Islam dan pesan moral, (Yogyakarta: Al-Amin Pres, 1997), h. 26.



19

saat ini anak benar-benar berada pada kondisi dapat mengendalikan dirinya
sendiri.13

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa masa remaja dimulai dari saat

sebelum baliqh dan berakhir pada usia baliqh. Oleh sebagian ahli psikologi, masa

remaja berada dalam kisaran usia antara 11-19 tahun. Adapula yang mengatakan

antara usia 11-21 tahun. Selain itu, masa remaja merupakan masa transisi (masa

peralihan) dari masa anak-anak menuju dewasa, yaitu saat manusia tidak mau lagi

diperlakukan oleh lingkungan keluarga  dan masyarakat sebagian anak-anak tetapi

dilihat dari perkembangan fisik, perkembangan psikis (kejiwaan), dan mentalnya

belum menunjukkan tanda-tanda dewasa. Pada masa ini (masa remaja), manusia

Menurut Para ahli Deswita, batasan umum usia remaja yang umum

digunakan oleh para ahli adalah:

Batasan usia remaja yang antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia
remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja
awal, 15 – 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa
remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa
remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa
remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun.14

3. Deskripsi Minuman keras

a. pengertian Minuman keras

Minuman keras dalam bahasa arab yaitu minuman yang mengandung alkohol,

apabila dikomsumsi akan menghilangkan akal sehat manusia, sehingga di haramkan

13Abu Ahmad dan Munawar  Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Cet. II; Jakarta: Rineka
Cipta, 2005), h. 105.

14Deswita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 45
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minuman keras.15 Masalah Minuman keras merupakan hal yang tidak tabu lagi dalam

kehidupan masyarakat sebab minuman keras sangat akrab dengan masyarakat

terutama bagi remaja bahkan juga orang tua disuatu tempat tertentu bahkan terdapat

suatu pengakuan bahwa Minuman keras merupakan suatu warisan budaya leluhur.

Namun dalam Islam minuman keras diharamkan untuk dikomsumsi. Dengan

demikian minuman keras ialah segala jenis minuman yang mengandung alkohol  bila

dikomsumsi dapat memabukkan, sehingga yang meminumnya menjadi hilang

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

banyak mengandung al-kohol, seperti wine, whisky, brendy, sampakne dan Malaya

dan sebagainya. Selain itu juga adalah benda padat yang bisa memabukkan, seperti:

ganja, morfin, candu, pil KB, nipan, magadon, dan lain-lain, termasuk minuman

keras. 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 tertentu.16

b. ciri-ciri perilaku remaja yang meminum minuman keras

Puspita dalam Ulfah. 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

15MS. Wawan Djunaedi, Fikih, (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008), h. 33.
16Anonimy, Minuman Keras Dan Narkoba, http://info –g-excess. Com, diakses  17 Agustus

2015
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2). Sering menguap dan mengantuk, 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 ditempat 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.17

c. Bahan Pembuatan Minuman Keras

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 banyak dipakai adalah anggur, sedangkan biji-bijian yang

banyak digunakan adalah barley, gandum, hope dan beras.

4. Hukum Minuman Keras

Dalam Patokan hukum sebagaimana yang dapat mengikat agar peredaran

minuman keras dapat diatas maka pemerintah telah merealisasikan peraturan Undang-

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

menelaah analisis hukum tersebut berdasarkan hukum Islam sebagai berikut:

17Ulfah, Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras, h.69
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a). Hukum Islam

Hukum Islam tentang minuman keras atau Khamar Ialah Haram bagi setiap

orang yang Mengkomsumsinya baik laki-laki maupun perempuan baik sedikit

maupun banyak Minuman keras haram Karena Zatnya. Orang yang

mengkomsumsinya termasuk pelaku dosa besar. Sebagaimana firman Allah, dalam

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

ْن َعَمِل الشَّْیطَانِ  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْألَنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجٌس مِّ

فَاْجتَنِبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ 

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah: 90)18

Dari ayat Al-quran di atas dapat kita ambil penjelasan bahwa sungguh

merugilah orang-orang yang selalu mengkomsumsi minuman keras atau Khamar

dalam Kehidupan karena mereka termasuk pelaku Dosa besar dan di laknat oleh

Allah Swt. Minuman keras tidak dilihat apakah minuman tersebut banyak atau

sedikit tetapi zatnya yang mengharamkan. Adapun hadis-hadisnya yakni:

~ hadis miras

Meminum Khamar, meskipun sedikit dan tidak menyebabkan mabuk, hukumnya

tetap  haram, sebagaimana hadis Nabi SAW :

18Departemen Agama RI, loc. cit. h. 124
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يَّ ص  اٍص اَنَّ النَّبِ ى َوقَّ ِن اَبِ ْعِد ْب ْن َس ُرهُ َع َكَر َكثِْی ا اَْس ِل َم ْن قَلِْی ى َع .نَھَ
)النسائى و الدارقطنى(

Artinya:

“Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, bahwa Nabi SAW melarang meminum
meskipun sedikit dari minuman yang (dalam kadar) banyaknya
memabukkan". (HR. Nasai dan Daruquthni)19

Memabukkan dalam jumlah banyak Maka hukumnya haram baik dalam

jumlah banyak maupun sedikit. Maka ini menunjukkan bahwa khamr itu baik sedikit

maupun banyak, sampai mabuk ataupun tidak, maka hukumnya haram. Dan ini pun

menjadi dalil untuk minuman lainnya hukumnya menjadi haram jika dapat

memabukkan.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW. Bersabda:

Bagi peminumnya termasuk dosa besar dan dilaknat oleh Allah swt.

Rasulullah saw. Bersabda:

ُمْعتَِصَرھَا َو َعْن اَنٍَس قَاَل: لََعَن َرُسْوُل هللاِ فِى ْالَخْمِر َعْشَرةً: َعاِصَرھَا َو 

َشاِربَھَا َو َحاِملَھَا َو ْالَمْحُمْولَةَ اِلَْیِھ َو َساقِیَھَا َو بَائَِعھَا َو آِكَل ثََمنِھَا َو ْالُمْشتَِرَي 

)رواه الترمذى و ابن ماجھ(لَھَا َو ْالُمْشتََراةَ لَھُ 

Artinya:
Dari Anas ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat sepuluh orang yang
berkaitan dengan khamar :  Orang yang memerasnya (produsen), Pengepul
(distributor), peminumnya, Orang yang membawanya (pengedar),
Pengirimnya (kurir), pelayan, penuang minuman, Penjualnya, Orang yang

19Muhammad Nashiruddin Al-Albana, Shahih Sunan Nasa’I, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam,
2013), h. 809
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memetik dari hasil penjualan, Pembeli/pembayar, Orang yang minta
dibelikannya (pemesan)”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)20

c. Hukum Negara

Di samping Hukum Islam yang mengharamkan perilaku minuman keras maka

dalam peraturan Negara atau Hukum Negara pun telah ditentukan beberapa pasal

undang-undang yang dapat memberikan efek jera kepada para remaja yang

mengkomsumsi 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 kebutuhan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat
berdasarkan izin Bupati/ Walikotamadya Daerah  Tingkat II.

b). Pasal 4 ayat (1) dilarang diedarkan dan atau menjual minuman beralkohol
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di
Hotel, Bar, Restoran dan diempat 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
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) kepada yang belum berusia 25
(dua puluh lima) tahun.21

Di Indonesia tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan

minuman keras, kecuali keputusan Presiden  No 3/1997 pengawasan dan pengadilan

Minuman Beralkohol. Kepres ini lahir diera Soeharto setahun sebelum digulingkan.

20Ibid., h. 912
21Z, Fikri., 2007. Keputusan presiden nomor: 3 tahun 1997 (3/1997) tentang : pengawasan dan

pengendalian minuman beralkohol, http://zfikri. Wordpress.com/. diakses 26 mei 2015
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Dalam keppres yang terdiri atas sepuluh pasal, pemerintah mengklasifikasikan

minuman beralkohol dalam tiga golongan.

1. Minuman beralkohol golongan A, dengan kadar etanol (C2H50H) 1-5 persen;

2. Minuman beralkohol golongan C, kadar etanol 5-20 persen;

3. Minuman beralkohol golongan D, kadar etanol 20-55 persen.

Dalam Masyarakat Jenis minuman keras yang beralkohol yang beredar ada 3
golongan :

1. Golongan A berkadar alkohol 0,1% - 0,5%

Contoh: Bir Bintang, Grand Sand, dll

2. Golongan B berkadar alkohol 0,5% - 20%

Contoh: Anggur, Malaga, dll

3. Golongan C berkadar alkohol 20% - 50%

Contoh: Brandy, Wisky, Jenifer, dll

Pemerintah berhak mengawasi minuman beralkohol dengan kadar 2.5-55 persen

(pasal 2 ayat 2). Artinya, diluar kadar 2.5-55 persen itu bebas menggunakan.

Cara pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan

membatasi tempat penjualannya. Miras itu, menurut pasal 4 ayat (1), boleh dijual di

hotel, bar, restoran dan ditempat tertentu lainnya asal memperoleh izin kepala

Daerah. Miras itu juga dilarang dijual kepada penduduk yang berusia kurang dari 25

tahun.

Tidak ada sama sekali pelanggaran minuman keras. Bahkan, produksi miras

tradisional pun di bolehkan asal mendapat izin dari kepala Negara. Seolah keppres ini
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mempersilahkan masyarakat jika ingin mabuk datang saja kepada tempat-tempat yang

sudah ada mereka aman teler di dalamya  karena aksi mereka telah dilindungi oleh

Keppres, juga, produsen miras  bisa memproduksi minuman beralkohol jenis apapun

dengan kadar berapapun asal dijual ke tempat-tempat yang ada.

Makanya, Keppres inilah sebenarnya biang persoalan. Aneh, jika melarang

peredaran miras demi kebaikan masyarakatnya malah diminta menyesuaikan dengan

Keppres bermasalah.

5. Hikmah Diharamkan Minuman Keras

Diharamkan Minuman Keras mengandung hikmah sebagai berikut:

a. Menjaga kesehatan dan mental

Minuman keras ini sangat berbahaya, baik bagi peminumanya maupun akibat

pada orang lain. Minuman keras bisa merusak jaringan syaraf terutama syaraf

otak, merusak hati (liver) dan hancurnya jiwa/rohani.

Dengan Diharamkan minuman keras, maka manusia akan menjauhinya,

sehingga akan terhindar dari bahaya-bahaya tersebut diatas.

b. Menghindari lahirnya kejahatan sosial.

Orang yang dalam keadaan mabuk sering melakukan kejahatan pada orang

lain. Dengan menjauhi perbuatan  tersebut, maka kehidupan masyarakat dapat

menjadi lebih tenang dan damai.

c. Menjaga generasi penerus agar lebih baik, sehat jasmani dan rohani.

d. Melindungi kehormatan. Banyak bukti bahwa pelaku pemerkosaan terhadap

wanita sebagian besar adalah peminum minuman keras.
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6. Faktor kegemaran dikalangan remaja mengkomsumsi Minuman Keras

Mengkomsumsi Minuman keras merupakan akibat dari lingkungan yang ikut-

ikutan yang akan mengakibatkan berbagai bidang antara lain dibidang keluarga,

sosial, agama dan terhadap kesehatan diri. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur’an

tentang menjaga diri dan keluarga. Q.S At-Tahrim: 6

                        
                 

Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan”.22

Puspitawati dalam Ulfah menyebutkan beberapa remaja terjerumus dalam masalah

minuman keras karena dipengaruhi lingkungan pergaulan antara lain sebagai berikut :

a. Remaja yang selalu minum-minuman keras selalu mempunyai “kelompok
pemakai”. Awalnya remaja hanya mencoba-coba karena keluarga atau teman-
teman 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 memakainyasendiri sehingga
tanpa disadari lama-kelamaan akan ketagihan. Penggunaan minuman keras di
kalangan remaja umumnya karena minuman keras tersebut menjanjikan

22 Departemen Agama RI, op. cit., h. 560.
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sesuatu yang menjadi rasakenikmatan, kenyamanan dan kesenangan dan
ketenangan. walaupun hal itu dirasakan secara semu.23

Sedangkan menurut Noegroho Djajoesman di sebabkan  oleh beberapa faktor

seperti Faktor Lingkungan Sosial, kepribadian24 antara lain :

1) 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.

2) Kepribadian
Rendah diri, rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat
mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan agar
dapat menunjukan 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 menimbulakn 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 tua25

Seringkali kita umat Islam dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bagi kita tak

tahu bagaimana hukumnya apabila dikerjakan. Hal ini karena kurangnya pengetahuan

23Ulfah, 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, diakses24 Mei 2015.

24Sudrajat. A. 2008, Problema Masa Remaja, http://akhmadsudrajat. wordpress. com, diakses
27 Juni 2015.

25 Ulfah, op, cit., h. 12.
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tentang agama Islam dan kurangnya perhatian keluarga untuk mengarahkan anaknya

masuk dalam pendidikan berbasis Islam.

7. Dampak negatif kalangan remaja yang mengkomsumsi minuman keras

1). Farmologi

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 pertama26

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

pemakai kronis minuman keras dapat terjadi  pergeseran hati, peradangan pangkreas

dan peradangan lambung,”Meminum minuman beralkohol banyak, akan

menimbulkan kerusakan hati, jantung, pancreas dan peradangan lambung, otot syaraf,

menggangu metabolism tubuh, membuat penis menjadi cacat, impeten serta gangguan

seks lainnya.27

26Ibid.,
27 Purwanto, pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan, (Jakarta: 1999), h. 39
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3). Gangguan Kesehatan Jiwa

Minuman keras secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan

kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan jiwa, ingatan, kemampuan

penilain, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Akibat minuman keras,

alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang mudah tersinggung dan perhatian

terhadap lingkungan terganggu yang pada gilirannya tersingkirkan dari lingkungan

sosialnya atau dikeluarkan dari pekerjaanya. “Dapat merusak secara permanen

jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ikatan, kemampuan penilaian,

kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu28

4) Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
(KAMTIBMAS)

Akibat dari 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 (KAMTIBMAS) baik dalam bentuk

pelanggaran Norma-norma dan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan

pidana dan kriminal.”29

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

28Ibid.,
29Surya widarta, Dampak Minuman Keras dan Narkoba (Jakarta:BKKBN, 2011), h. 62.
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kerusakan Khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa

diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah/2: 219

                   

    ….

Terjemahnya:

“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”(Q.S Al-Baqarah: 219)

Sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa minuman beralkohol

memberikan efek positif selama ini belum diterima sepenuhnya dalam dunia

kesehatan. Sebaliknya, dampak negatif minuman al-kohol telah diterima sepenuhnya

oleh lembaga kesehatan dunia seperti WHO. Kerugian ekonomi 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 dinegara tersebut mencapai 176 milyar (sekitar

1600 triliun rupiah) setiap tahun. Bayangkan, angka ini setara dengan dua kali lipat

besar seluruh pengeluaran APBN Negara Indonesia tahun 200830.

30 Ibid.,
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5) Efek Minuman Beralkohol

Bila dikomsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan

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

berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alcohol 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  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 kahilangan konsentrasi’’.31

8. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Minuman Keras

Islam dengan tegas mengharamkan khamr. Allah SWT berfirman:

                  
           

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. (QS. al-Maidah [5]: 90)32

31Setiadi, Konsep Dan Penulisan Riset Keperawatan Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2007), h. 78.

32Departemen Agama RI, Op, Cit., h. 124
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu penelitian

deskriptif kualitatif. “sebab peneliti bertujuan menggambarkan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai sifat tertentu sesuai yang peneliti dapatkan dilapangan,

dideskripsikan secara kualitatif, yaitu mengambarkan objek penelitian dalam

lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan

dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah

keilmuan1. Dimana fakta-fakta yang diteliti merupakan fakta yang tidak dapat

dipecahkan di dalam Labolatorium.

Husain Insawan di dalam bukunya menjelaskan:

“Hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak bisa diungkap oleh sebuah

penelitian yang berlatar belakang laboratorium. Karena itu dalam Khasanah

penelitian muncul apa yang disebut penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang

berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah dan holistik. Penelitin kualitatif

bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan dapat

mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain”.2

1Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta,
2006), h. 4.

2Husain Insawan, Metode Studi Islam Multi Pendekatan dan Model, (Kendari: Shadra, 2007),
h. 108.
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