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ABSTRAK 

Khilyatul Afidah, 2018. Analisis Sadd al-Dhari <‘ah Terhadap Pengendalian 

Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun 

Nomor 8 Tahun 2017. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. 

Kata Kunci: Alkohol, Minuman beralkohol, Perda, Sadd al-Dhari <‘ah 

Perkembangan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa bagi 

kehidupan masyarakat. Khususnya di Indonesia terdapat individu maupun 

kelompok yang sering menggunakan minuman beralkohol atau minuman keras baik 

sebagai peminum, penjual, maupun produksi. Pada dasarnya tidak semua jenis 

alkohol berbahaya. Namun penyalahgunaan penggunaan serta ketidaksesuaian 

kadar alkohol dapat membahayakan jiwa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis sadd al-dhari 
<‘ah terhadap pandangan para elit pemerintah kota Madiun tentang kelahiran Perda 
dan latar belakang pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2017, Bagaimana analisis 

sadd al-dhari <‘ah terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam 
Perda Kota Madiun Nomor 8 tahun 2017. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan 

yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang 

digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada 

pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) pemberlakuan Perda Kota Madiun 

Nomor 8 Tahun 2017 menurut mayoritas elite pemeritah Kota Madiun memberikan 

dampak terciptanya ketertiban umum dan kesejahteraan bagi masyarakat karena 

peredaran minuman beralkohol semakin berkurang sehingga kemafsadatan yang 

ditimbulkan juga semakin berkurang. Hal ini sudah sesuai dengan konsep sadd al-
dhari <‘ah. Namun ada sebagian golongan masyarakat yang kurang setuju dengan 
pemberlakuan Perda ini yang menurut mereka pemberlakuan Perda ini seolah-olah 

melegalkan peredaran minuman beralkohol secara bebas. Dan jika dianalisis dari 

latar belakang pembentukannya, Perda ini sudah memenuhi konsep sadd al-dhari 
<‘ah yaitu menghindari dampak buruk dari suatu perbuatan. (2) Pasal-pasal 
pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun yang terdapat pada 

Perda Nomor 8 Tahun 2017 termasuk dalam kategori sadd al-dhari <‘ah. 
pengendalian peredaran minuman beralkohol ini dimaksudkan untuk menertibkan 

peredaran liar minuman beralkohol yang memungkinkan dapat dibeli dan 

dikonsumsi oleh anak-anak maupun anak jalanan.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak yang 

luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Perubahan ini memberikan dampak 

yang fundamental dalam segala hal termasuk dalam gaya hidup. Terutama pada 

kalangan remaja yang masih labil dalam berfikir sehingga mudah terpengaruh 

dengan hal-hal baru tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. 

Pergaulan bebas di kalangan remaja sertaberbagai macam kenakalan remaja 

lainnya kini tak bisa dihindarkan lagi. Khususnya di Indonesia terdapat 

individu maupun kelompok yang sering menggunakan minuman beralkohol 

atau minuman keras baik sebagai peminum, penjual, maupun produksi. 

Sebelum membahas tentang minuman beralkohol, perlu diketahui 

makna alkohol itu sendiri. Yang dimaksud dengan alkohol adalah etanol atau 

etilalkohol yang dapat diminum secara terbatas tanpa akibat yang merusak. 

Alkohol merupakan cairan bening, mudah menguap dan mudah bergerak, tidak 

berwarna, berbau khas, rasa panas, mudah terbakar dan nyala berwarna biru 

tidak berasap.1 Sedangkan minuman beralkohol adalah minuman yang 

mengandung etilalkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil 

                                                             
1 Hari sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (Bandung: 

Mandar Maju, 2003), 105. 
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pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi 

atau fermentasi tanpa destilasi.2 

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah cukup 

luas karena hampir setiap daerah di wilayah Indonesia terdapat toko-toko kecil 

hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang 

diperjulbelikan berbagai macam mulai dari minuman beralkohol yang buatan 

pabrik sampai dengan minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman 

beralkohol tersebut seakan-akan tidak akan pernah putus karena penikmat 

minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan 

permintaan pembelian minuman beralkohol semakin meningkat guna 

memenuhi permintaan konsumen. 

Keadaan semacam ini juga terjadi di Kota Madiun. Kota Madiun 

merupakan salah satu Kota yang berada di Jawa Timur. Ketertiban dan 

kenyamanan di Kota Madiun diresahkan dengan maraknya peredaran dan 

penjualan minuman beralkohol di kalangan masyarakat. 

Masalah minuman beralkohol tidak dapat dipungkiri akan meresahkan 

kehidupan sosial masyarakat karena minuman ini tidak hanya akan 

membahayakan pemakainya tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi 

lingkungan masyarakat. Sehingga dapat menjadikan penyebab atau sumber 

dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. 

                                                             
2Perda Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman 

Beralkohol danRetribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Madiun Bab 

1 Pasal 1. 



 

 

Dalam syari’ah Islam minuman keras atau yang dikenal dengan istilah 

khamr merupakan minuman yang dilarang oleh agama. Berdasarkan firman 

Allah Swt sebagai berikut: 

ْيِسُر وأاْْلأْنصأاُب وأاْْلأْزلأ  ْن عأمأِل الشَّْيطأاِن ُم رِْجٌس مِ َيأأ ي ُّهأا الَِّذْينأ ءأامأُنوا ِإَّنَّأااْلْأْمُر وأاْلمأ

﴾٠٩فأاْجتأِنبُ ْوُه لأعألَُّكْم تُ ْفِلُحْونأ ﴿  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah 

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.3 

 

Pada dasarnya berbicara mengenai alkohol sama dengan pembicaraan 

yang bersifat dilematis karena disamping menimbulkan dampak negatif 

alkohol juga memberikan dampak positif. Alkohol menimbulkan masalah yang 

berkaitan dengan kesehatan dan sosial di masyarakat. Di bidang kesehatan 

alkohol menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya 

perawatan serta pengobatan. Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga 

yang disharmonis, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas serta 

meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Di sisi yang lain dari 

alkohol tersebut banyak pemerintah menganggap sebagai sumber penghasilan 

yang besar bagi negara yang diperoleh dari pajak dan retribusi minuman 

beralkohol. Namun mengingat lebih banyak hal-hal buruk yang diakibatkan 

karena mengkonsumsi minuman beralkohol jika dibandingkan dengan hal baik 

                                                             
3 Al-Qur’an, 5: 90. 



 

 

yang ditimbulkan, pemerintah lekas melakukan tindakan dengan mengeluarkan 

beberapa peraturan yang mengatur keberadaan minuman tersebut. 

Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan untuk mengontrol 

laju peredaran minuman beralkohol dengan tujuan agar pengawasan terhadap 

peredarannya dapat dilakukan dengan mudah. Salah satunya seperti pembuatan 

Peraturan Daerah oleh masing-masing daerah. Seperti Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan, minuman keras atau minuman beralkohol merupakan 

minuman yang dilarang di Kabupaten tersebut baik bagi penjual, peminum, 

maupun produksinya. Larangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Atas 

Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan. 

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun dijelaskan mengenai 

tempat-tempat yang diperbolehkan melakukan penjualan minuman beralkohol 

sesuai dengan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 pada Bab III pasal 5 

sebagai berikut: 

(1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya 

dapat dijual di: 

a. Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5; 

b. Restoran bintang 2 dan bintang 3; 

c. Bar termasuk Pub dan Klab Malam. 

(2) Penjualan minuman beralkohol gologan A secara eceran hanya dapat dijual 

oleh pengecer pada: 

a. Supermarket; atau 



 

 

b. Hypermarket.4 

Dari Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dapat diketahui bahwa di 

Kota Madiun masih diperbolehkan peredaran minuman beralkohol atau sering 

dikenal dengan istilah minuman keras namun ada pengendalian agar tidak 

beredar dengan bebas. Menurut Bapak Winarko Sekretaris Komisi I DPRD 

Kota Madiun adanya Perda ini peredaran minuman beralkohol sudah banyak 

berkurang dan sudah kondusif  karena sering diadakannya razia.5 

Perda di Kota Madiun ini merupakan suatu hal yang unik, karena di 

Kota Madiun adanya Perda yang mengendalikan peredaran minuman 

beralkohol walaupun ada sebagian daerah yang tidak mengaturnya bahkan ada 

juga di daerah lain yang menyatakan larangan atas minuman beralkohol. 

Perbedaan ini tentunya berawal dari perbedaan latar belakang 

pembentukannya. 

Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai 

latar belakang kelahiran Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian 

Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol dan pandangan para elit pemerintah Kota Madiun tentang 

Perda tersebut serta pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam Perda 

yang hasilnya akan peneliti analisis dengan menggunakan konsep sadd al-dhari 

<‘ah. Sadd al-dhari <‘ah ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai 

menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah. 

                                                             
4Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran 

Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota 

Madiun. 
5Winarko, Hasil Wawancara, 19 Maret 2018. 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis sadd al-dhari <‘ah terhadap pandangan para elit 

pemerintah kota Madiun tentang kelahiran Perda dan latar belakang 

pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2017? 

2. Bagaimana analisis sadd al-dhari <‘ah terhadap pengendalian peredaran 

minuman beralkohol dalam perda Kota Madiun Nomor 8 tahun 2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan analisis sadd al-dhari <‘ah terhadap pandangan para 

elit pemerintah kota Madiun tentang kelahiran Perda dan latar belakang 

pembentukkan Perda Nomor 8 tahun 2017. 

2. Untuk menjelaskan analisis sadd al-dhari <‘ah terhadap pengendalian 

peredaran minuman beralkohol dalam Perda Kota Madiun Nomor 8 tahun 

2017. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti 

terkait hukum atas minuman beralkohol berdasarkan Perda Kota Madiun 

tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 



 

 

2. Secara praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melaksanakan suatu 

tindakan khususnya dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol 

dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

E. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan beberapa penelusuran terhadap karya ilmiah berupa 

skripsi, sejauh ini penulis menemukan sudah ada beberapa skripsi yang 

membahas mengenai hal yang sama, diantaranya adalah: 

Bahrul Ilmi Novianto, dalam skripsinya “Pencegahan Bisnis Minuman 

Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/2015 dan teori 

Sadd al-Dzari’ah”. Dari penelitian ini menunjukkan latar belakang dari 

diterapkannya dari Peraturan Menteri Dagang Nomor 6/M-DAG/PER/2015 

yaitu mudahnya akses yang diperoleh anak dibawah umur terhadap minuman 

beralkohol yang berdampak terhadap moral dan tingginya angka kriminal yang 

terjadi. Dalam konteks sadd al-dzariah menjual minuman beralkohol 

merupakan sarana yang bertuju terhadap minuman beralkohol yang sudah jelas 

haram sehingga sarananyapun otomatis haram. Sehingga dari Peraturan 

Menteri Dagang Nomor 6/M-DAG/PER/2015 sesuai dengan prinsip sadd al-

dzariah.6 

 Masni Hanifah, dalam skripsinya “Praktik Jual Beli Miras Pasca 

Dikeluarkannya Perda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan 

                                                             
6 Bahrul Ilmi Novianto, “Pencegahan Bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari 

Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/2015 dan teori Sadd al-Dzari’ah” Skripsi (Malang: 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015). 



 

 

Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Banjarmasin”. Dalam 

penelitian ini dijelaskan bahwa praktik penjualan minuman keras di Kota 

Banjarmasin banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh warga. Bahkan 

di tempat-tempat hiburan dijual secara ilegal. Kurangnya kesadaran 

masyarakat dan lemahnya penegakkan hukum menjadi faktor masih maraknya 

peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Dalam hukum Islam 

sendiri praktik jual beli minuman keras tersebut diharamkan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat para jumhur ulama.7 

Ilham Dwi Maryadi, dalam skripsinya “Penegakan hukum terhadap 

peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman 

Beralkohol di Kabupaten Bantul)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

penegak hukum atas perda dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja 

yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda 

tentang minuman beralkohol telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan 

baik. Aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman tersendiri bagi 

para pelanggar khususnya pengedar maupun penjual terutama distributor 

minuman beralkohol. Akan tetapi aksi penertiban yang dilakukan selama ini 

dan juga penjatuhan sanksi berupa denda yang lebih besar belum cukup 

membuat efek jera bagi para pelanggar Perda minuman beralkohol di 

                                                             
7Masni Hanifah, “Praktik Jual Beli Miras Pasca Dikeluarkannya Perda Nomor 27 

Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di 

Banjarmasin”, Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2015). 



 

 

Kabupaten Bantul. Peran serta masyarakatpun dirasa kurang dalam hal 

penegakkan hukum khususnya tentang peredaran minuman beralkohol.8 

Hidayatul Fitriyah, dalam skripsinya “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat 

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)”. Dalam penelitian 

ini disimpulkan bahwa perdagangan minuman beralkohol dalam peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha 

Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ditinjau dari hukum Islam 

tidak sesuai dalam nash al-Qur’an juga dalam teori jual beli (al-Bay’) 

diharamkan jual beli minuman beralkohol dimanapun tempatnya dan 

berapapun kadarnya hukumnya tetap haram.9 

Dari skripsi-skripsi yang telah ada tersebut sudah ditemukannya 

pembahasan mengenai perda-perda yang mengatur tentang minuman 

beralkohol serta surat izin penjualannya. Akan tetapi penulis belum 

menemukan adanya penelitian yang membahas secara spesifik tentang analisis 

sadd al-dhari <‘ah terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol Kota 

Madiun berdasarkan perda Kota Madiun Nomor 8 tahun 2017. 

                                                             
8Ilham Dwi Maryadi, “Penegakan hukum terhadap peredaran minuman 

beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan 

Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)”, Skripsi (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). 
9Hidayatul Fitriyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 

Beralkohol (SIUP-MB)”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016). 



 

 

Dalam penelitian ini penulis terkonsentrasi pada pembahasan terkait 

latar belakang serta pandangan para elit pemerintahan kota Madiun yang 

kemudian akan dianalisis dengan konsep sadd al-dhari <‘ah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan pada hakekatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang 

tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.10 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.11 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat penuh, 

yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang 

terjadi di lapangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang 

atau para elit pemerintah, yaitu DPRD kota Madiun, Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Madiun, Dinas Perdagangan Kota Madiun dan MUI Kota 

Madiun. 

                                                             
10Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, 2010), 6. 
11Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rodakarya, 2000), 3. 



 

 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Adapun data yang diperoleh dari penelitian adalah data 

mengenai latar belakang dan pandangan para elit pemerintah kota 

Madiun tentang kelahiran Perda Nomor 8 tahun 2017 tentang 

Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

Data-data yang diperoleh kemudian disistemasikan sesuai 

dengan formasi pembahasan kemudian dianalisis dengan buku, jurnal 

atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep sadd al-dhari 

<‘ah. 

b. Sumber Data 

1) Data primer 

Data yang diperoleh dari lapangan yaitu data dari para elite 

pemerintah, yaitu DPRD kota Madiun, Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Madiun, Dinas Perdagangan Kota Madiun dan MUI Kota 

Madiun yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

2) Data Skunder 

Data yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal maupun 

karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan data primer. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah: 



 

 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab.12 Yaitu dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh 

penulis kepada responden yaitu: para elit pemerintah yang terdiri dari 

DPRD Kota Madiun, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, Dinas 

Perdagangan Kota Madiun dan MUI Kota Madiun. 

b. Dokumetasi  

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap 

dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.13 

6. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang 

lain.14 

                                                             
12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 138.  
13S. Nasution,Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Transito, 

1996), 10. 
14Sugiyono, Metode Penelitian, 240. 



 

 

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak 

berupa angka) dengan penalaran deduksi yaitu uraian dimulai dari paparan 

teori yang bersifat umum kemudian data diteliti untuk diambil suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan 

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti melakukan observasi di lapangan penelitian sampai 

kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan 

peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data 

yang dikumpulkan.15 

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek 

kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek 

kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata 

tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas 

dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.16 

                                                             
15Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: 

LP3IES, 1982), 248. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian, 271. 



 

 

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke 

lapangan yaitu kepada para elit pemerintah kota Madiun (DPRD Kota 

Madiun, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, Dinas 

Perdagangan Kota Madiun dan MUI Kota Madiun) untuk memastikan 

data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki 

atau ditambah. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis.17 

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 

apa yang diamati. Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan 

peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk 

meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan 

membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori18. 

Disini peneliti akan membaca berbagai referensi terkait dengan 

konsep sadd al-dhari <‘ah serta membaca kembali hasil penelitian-

penelitian yang terkait.  

                                                             
17Ibid., 272. 
18Ibid. 



 

 

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan 

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan 

pertimbangannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan 

hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri 

dengan menarik kesimpulan sabagai hasil temuan lapangan.19 

Peneliti melakukan Triangulasi dengan melakukan observasi ke 

supermarket dan ke minimarket yang kemudian dibandingkan dengan 

data hasil wawancara. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, setiap 

bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka 

susunannya dapat dijelaskan dibawah ini: 

 

 

                                                             
19Sugiyono, Metode Penelitian, 273. 



 

 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Memuat tentang pendahuluan yang mengantarkan skripsi 

secara keseluruhan. Bab ini meliputi sub bab: pertama, latar 

belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi 

dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. Kedua, 

rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup 

masalah yang akan diteliti. Ketiga, tujuan penelitian untuk 

menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang 

disusun. Keempat, manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi masyarakat. Kelima, kajian pustaka sebagai tinjauan 

ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan 

skripsi ini serta menjelaskan perbedaannya dengan skripsi ini. 

Keenam, metode penelitian memuat langkah-langkah dalam 

mengumpulkan dan menganilis data. Ketujuh, sistematika 

pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti. 

BAB II:  KONSEP SADD AL-DHARI <‘AH, ALKOHOL DALAM 

HUKUM ISLAM DAN AL-DHARARU 

 

Sadd al-dhari <‘ah ini sebagai teori utama yang penulis 

gunakan, yang di dalamnya mengakaji tentang teori yang melandasi 

dan mendukung penelitian ini. Teori sadd al-dhari <‘ah ini akan 

digunakan penulis untuk menganalisis data yang didapatkan dari 

lapangan. Sedangkan alkohol dalam hukum Islam merupakan teori 

pendukung dalam penelitian ini. 



 

 

BAB III: PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN 

BERALKOHOL PADA PERDA KOTA MADIUN NOMOR 8 

TAHUN 2017 

 

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh 

dari lapangan, yaitu: perkembangan Kota Madiun, latar belakang 

kelahiran Perda, pandangan para elit pemerintah Kota Madiun 

tentang Perda serta ketentuan pengendalian peredaran minuman 

beralkohol dalam Perda Nomor 8 tahun 2017. 

BAB IV: ANALISIS SADD AL-DHARI <‘AH TERHADAP 

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN 

BERALKOHOL KOTA MADIUN BERDASARKAN PERDA 

KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017 

 

Pada bab ini, penulis akan menganalisis hasil yang didapatkan 

di lapangan. Yaitu analisis sadd al-dhari <‘ah terhadap pengendalian 

peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir penelitian yang berisi tentang 

kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan serta saran-

saran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KONSEP SADD AL-DHARI <‘AH DAN ALKOHOL DALAM HUKUM 

ISLAM 

 

A. Konsep Sadd al-dhari <‘ah 

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu al-

Qur’an dan hadis. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum 

Islam dan merupakan teks-teks nash yang menjadi rujukan dalam 

menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk ijma‘ dan qiyas 

merupakan dalil hukum. Karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya 

hukum Islam tetapi keduanya merupakan penunjuk untuk menemukan hukum 

Islam yang terdapat di dalam al-Qur’an atau hadith melalui upaya ijtihad.20 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada 

saat ini para ulama’ dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu 

lagi menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang 

semakin problematis. Maka dari itu mereka selalu melakukan upaya untuk 

menciptakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi 

masalah-masalah yang muncul. Salah satu ijtihad yang digunakan yaitu sadd 

al-dhari <‘ah yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam. 

1. Pengertian Sadd al-Dhari <‘ah 

Kata sadd al-dhari <‘ah terdiri dari dua kata yaitu sadd yang berarti 

menyumbat atau menutup dan dhari <‘ah yang berarti sarana 

                                                             
20Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114. 



 

 

mengantarkan sesuatu.21 Sedangkan dalam pengertian istilah us}ul fiqh 

yang dimaksud dengan al-dhari <‘ah ialah sesuatu yang merupakan media 

dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum 

syara’, baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang 

dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.22 

Dalam pengertian lain secara lughawi (bahasa), al-dhari <‘ah berarti: 

يًّا أأْو مأْعنأوِ اْلوأِسي ْلأُة الَِِّت ي أت أوأص ِ  ْيِئ سأوأاٌء كأانأ ِحسِ  ّيًّ ُل ِِبأا ِإَلأ الشَّ  

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau 

ma’nawi, baik atau buruk.”23 

 

Dari pengertian yang netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qoyyim 

ke dalam rumusan definisi tentang dhari <‘ah, yaitu: 

 مأاكأانأ وأِسي ْلأًة وأطأرِيْ ًقا ِإَلأ الشَّْيئِ 

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”24 

Ibnu Qoyyim membaginya atas dua macam, yaitu: 

a. Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan. 

b. Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat 

bagian, yaitu: 

1. Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, seperti 

minum-minuman keras.  

                                                             
21Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 169. 
22Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 236. 
23 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 424.  
24 Ibid., 



 

 

2. Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditunjukan 

untuk melakukan kemafsadatan seperti nikah tahlil. 

3. Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan 

untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan berakibat suatu 

kemafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik, 

berakibatnya mencaci maki balik. 

4. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi 

adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan 

seperti melihat wanita yang dipinang.25 

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral 

terhadap dhari <‘ah sebagai berikut: 

ْمنُ ْوِع اْلُمْشتأِمِل عألىأ مأْفسأدأة   ُهوأاْلُمْوِصلُ  ْيِئ اْلمأ ِإَلأ الشَّ  

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang 

mengandung kerusakan.”26 

 

Sedangkan Wahbah Zuhaili memilih definisi yang netral seperti 

definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim. Karena arti lughawi ini 

mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada 

hasil perbuatan.27 

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang “wajib” telah diuraikan 

tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan 

                                                             
25Sidi Nazar Bakry, Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 

245-246. 
26Ibid., 
27Ibid., 



 

 

mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “muqaddimah wajib”. 

Ia adalah was}ilah (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai 

hukum, maka ia disebut dhari <‘ah. Oleh karena itu para penulis dan 

ulama us}ul memasukkan pembahasan tentang muqaddimah wajib ke 

dalam pembahasan tentang dhari <‘ah; karena sama-sama sebagai 

perantara kepada sesuatu.28 

Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib 

dengan dhari <‘ah. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan 

pokok yang dituju kepada perantara atau was}ilah. Pada dhari <‘ah hukum 

perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara.29 

Kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat 

kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik 

perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang 

disuruh, maka was}ilah-nya disebut muqaddimah. Sedangkan bila 

perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka  

was}ilah-nya disebut dhari <‘ah.30 

Para ahli fiqh membagi al-dhari <‘ah menjadi 4 (empat) katagori. 

Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan 

kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu 

tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
28Ibid., 
29Ibid, 425. 
30Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 425. 



 

 

1. Dhari <‘ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada 

mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang 

situasinya gelap. Terhadap dhari <‘ah semacam ini, para ahli us}ul fiqh 

telah besepakat menetapkan keharamannya. 

2. Dhari <‘ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada 

mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau 

perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap 

dhari <‘ah  semacam ini, para ahli us}ul fiqh juga telah bersepakat 

menetapkan keharamannya. 

3. Dhari <‘ah yang jarang atau kecil kemugkinan membawa kepada 

mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. 

Terhadap dhari <‘ah semacam ini, para ahli us}ul fiqh bersepakat 

menetapkan kebolehannya. 

4. Dhari <‘ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan 

membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit. 

Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa 

kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai dhari <‘ah 

semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, 

perbuatan tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar Sadd al-

dhari <‘ah, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya. 

Terlepas dari kategori mana dhari <‘ah yang harus dilarang atau 

diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil Sadd al-dhari <‘ah 



 

 

berhubungan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari 

mafsadah.31 

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro 

madhab fiqh terkenal, menerima sadd al-dhari <‘ah sebagai hujjah 

syar’iyah. Sedangkan al-Shafi‘I dan Abu Hanifah, keduanya juga sang 

maestro madhab fiqh terkenal, menerima sadd al-dhari <‘ah. 

Sedangkan secara istilah sadd al-dhari <‘ah ialah mencegah sesuatu 

perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika 

ia akan menimbulkan mafsadah.32 

Sedangkan menurut Imam al-Shatibi, sebagaimana yang ditulis 

oleh Rahmat Syafi’i dalam bukunya, yang dimaksud sadd al-dhari <‘ah 

ialah: 

 األت َّوأصُُّل ِبأا ُهوأ مأْصلأحأُة ِإَلأ مأْفسأدأة  

Artinya: “melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung 

kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan 

(kemafsadatan)”.33 

Menurut al-Shatibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan 

itu dilarang yaitu: 

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan; 

b. Kemfsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan; 

                                                             
31Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah,2013), 143. 
32Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 236. 
33Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 132. 



 

 

c. Perbuatan yang dibolehkan syara’ mengandung lebih banyak unsur 

kemafsadatan.34 

2. Dasar Hukum Sadd al-Dhari <‘ah 

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan 

Hanabilah. Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi dari al-

Qur’an dan hadith. Adapun dasar hukum sadd al-dhari <‘ah yang 

terdapat dalam al-Qur’an dan hadith adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

ا ِلكأ وألأ تأُسب ُّْواالَِّذْينأ يأْدُعْونأ ِمْن ُدْوِن اّللِ  ف أيأُسبُّوا اّلل أ عأْدًوا ِبغأْْيِ ِعْلم  كأذأ

نأ زأي َّنَّا ِلُكلِ  أُمَّة  عأمألأُهْم ُُثَّ ِاَلأ رأِبِ ِْم مأْرِجُعُهْم ف أيُ ن أب ِئُ ُهْم ِبأا كأانُ ْوا ي أْعمأُلوْ   
Artinya: “Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan 

yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti 

akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa 

pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada 

Tuhan merekalah mereka kembali, lalu dia memberitakan 

kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”35 

b. Hadith Rasulullah Saw 

رأُسْولأ اّللَِّ  ْيِه. قِْيلأ: ّيأ بأائِِر اأْن ي أْلعأنأ الرَُّجُل وأاِلدأ  كأْي أ ي أْلعأُن ِإنَّ ِمْن اأْكَبأِ اْلكأ

ُه وأيأُسبُّ اُمَُّه ف أ  : يأُسبُّ ا َبأ الرَُّجِل ف أيأُسبُّ اأَبأ ْيِه؟ قأالأ  يأُسبُّ اُمَُّه. الرَُّجُل وأاِلدأ
Artinya:“Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang 

melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Saw 

ditanya, wahai Rasululla, bagaimana mungkin seseorang 

akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah Saw 

menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, 

                                                             
34 Andewi Suhartini, Ushul Fiqih (Jakarta: Direktorat Jenderal Pndidikan Islam 

Departeman Agama RI, 2009), 137. 
35Al-Qur’an terjemah & tafsir per Kata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Asbabun 

Nuzul Jalaluddin as-Suyuthi, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), 141. 



 

 

maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan 

seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain 

pun akan mencaci ibunya” (HR. Bukhari, Muslim dan Abu 

Dawud)36 

Dari ayat-ayat tersebut di atas, sadd al-dhari <‘ah mempunyai 

dasar al-Qur’an dan hadith Rasulullah Saw. Sedangkan dasar-dasar 

sadd al-dhari <‘ah dari al-sunnah lainnya sebagai berikut: 

1. Nabi melarang membunuh orang munafiq, karena membunuh 

orang munafiq bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh 

sahabat-sahabatnya. 

2. Nabi melarang kepada kreditur mengambil atau menerima hadiah 

dari debitur karena yang demikian bisa membawa kepada riba. 

Dari segi lain adalah ihtiyat. 

3.  Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang 

yang ditangguhkan sampai selesainya perang, karena memotong 

tangan pencuri pada waktu perang membawa akibat tentara lari 

menggabungkan diri kepada musuh. 

4. Nabi melarang penimbunan karena penimbunan itu menjadi dhari 

<‘ah pada kesempitan atau kesulitan manusia.  

5. Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hashim menerima bagian 

dari zakat kecuali apabila dia berfungsi sebagai amilin atau 

                                                             
36Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih, 136-137. 



 

 

karena dhari <‘ah agar jangan timbul fitnah nabi memperkaya diri 

dan keluarganya dengan zakat.37 

3. Macam-macam Sadd al-Dhari <‘ah 

Para ulama membagi sadd al-dhari <‘ah menjadi dua segi, segi 

kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan. 

Pembagiannya adalah sebagai berikut: 

1) Dari segi kualitas kemafsadatan 

a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan 

secara pasti. 

b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa 

kemafsadatan. 

c) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan 

membawa kepada kemafsadatan. 

d) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan. 

2) Dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan: 

a) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan 

b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau 

dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu 

perbuatan yang haram.38 

 

                                                             
37Djazuli, Ushul Fiqih Metode Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2000),219-220. 
38Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih, 133-135. 



 

 

4. Kehujjahan Sadd al-Dhari <‘ah 

Dikalangan ulama us}ul terjadi perbedaan pendapat dalam 

menetapkan kehujjahan sadd al-dhari <‘ah sebagai dalil syara’. 

Perbedaan tersebut antara lain: 

a. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima keh}ujjahannya 

sebagai salah satu dalil syara’. 

b. Ulama H}anafiyah, Shafi‘iyah, dan Shi’ah dapat menerima sadd al-

dhari <‘ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya 

dalam masalah-masalah lain. 

c. Imam Shafi‘i menerimanya apabila dalam keadaan udzur. 

d. Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui keh}ujjahan sadd al-dhari <‘ah 

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Hal itu 

tidak sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash 

secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika 

dalam masalah hukum.39 

Secara global, sikap pandangan para ulama terhadap posisi sadd 

al-dhari <‘ah dapat dibedakan menjadi dua kubu, yaitu kubu penerima 

(pro) dan kubu penolak (kontra). Adapun kubu penerima (pro) 

mengemukakan argumentasi sebagai berikut: 

1. Dalam surat al-Baqarah (2): 104 dinyatakan bahwa orang mukmin 

dilarang mengucapkan kata “ra’ina” suatu ucapan yang biasa 

digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi 
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Muhammad Saw. Larangan ini didasarkan atas keyakinanan bahwa 

pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni 

tindakan mencela atau mengejek Nabi Saw. Pesan ayat ini 

mengisyaratkan urgensi sadd al-dhari <‘ah. 

2. Dalam surat al-A’raf (7): 163 dinyatakan bahwa kaum bani israil 

dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung 

dipermukaan laut pada hari sabtu, hari khusus hari beribadah 

mereka. Larangan itu berdasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan 

mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa 

mafsadah, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari 

khusus ibadah mereka. 

3. Hadith Nabi 

ْْأانأِتِه عأْن أأِب ُُمأمَّد  اْلْأسأِن ْبِن عأِلي ْبِن أأِبْ طأاِلِب, ِسْبِط رأُسْوِل اّللَِّ   وأرأ

)) : حأِفْظُت ِمْن رأُسْوِل اّللَِّ : ))دأْع مأايأرِيْ ُبكأ ِإَلأ مأالأ يأرِيْ ُبكأ  قأالأ
Artinya: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, 

cucu Rasulullah Saw dan kesayangannya Radhiyallahu 

‘anhuma, ia berkata: “Aku telah hafal dari Rasulullah 

Saw: tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa 

yang tidak meragukanmu”.40 

4. Sejumlah larangan mengisyaratkan urgen sadd al-dhari <‘ah bagi 

penetapan hukum antara lain:41 

                                                             
40 HR. At Tirmidzi, Nomor 2518.  
41Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh,144. 



 

 

a. Larangan melamar (khitbah) perempuan yang sedang iddah 

karena perbuatan demikian akan membawa mafsadah yakni 

menikahi perempuan yang sedang iddah. 

b.  Larangan jual-beli secara tunai dan tempo dalam satu akad 

karena jual beli demikian akan membawa mafsadah yakni 

transaksi ribawi. 

c. Larangan kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika 

debitur meminta penundaan pembayaran hutang karena 

penerimaan hadiah tersebut akan membawa kepada 

mafsadah, yakni transaksi ribawi.  

d. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris 

hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar 

tindakan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat 

perolehan warisan. 

e. Pidana qishas bagi pelaku kolektif terhadap satu orang 

korban . 

f. Larangan terhadap kaum muslimin, ketika di Makkah 

sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur’an dengan suara 

nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar 

kaum kafir tidak mencela atau mengejek  al-Qur’an.42 

                                                             
42 Ibid,146. 



 

 

Kubu penolak atau (kontra) mengemukakan argumentasi 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi sadd al-dhari <‘ah sebagai dalil penetapan hukum ijtihady 

merupakan bentuk ijtihady bil al-ar’shi yang tercela. 

2. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus 

didasarkan atas dalil qat‘i tidak bisa dengan dalil dhanniy, 

sedangkan penetapan hukum dasar sadd al-dhari <‘ah merupakan 

suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil dhanniy. 

Sehubungan dengan ini, Allah berfirman dalam surat al-Najm 

(53): 28, yang artinya: 

“Sesungguhnya, zaman itu tidak memadai bagi kebenaran 

sedikitpun” 

B. Alkohol Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Alkohol 

Alkohol adalah etanol atau etilalkohol yang dapat diminum secara 

terbatas tanpa akibat yang merusak. Alkohol merupakan cairan bening, 

mudah menguap dan mudah bergerak, tidak berwarna, berbau khas, rasa 

panas, mudah terbakar dan nyala berwarna biru tidak berasap.43 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa alkohol 

adalah 1 Cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, 

dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang 

                                                             
43 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: 

Mandar Maju, 2003), 105. 



 

 

memabukkan dikebanyakan minuman keras; C2H5OH; etanol; 2 Senyawa 

organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.44 

Sedangkan dalam hukum Islam alkohol adalah intisari khamr dan 

memiliki hukum khamr. Khamr adalah setiap makanan atau minuman 

yang memabukkan baik benda cair atau padat.45 

Alkohol itu merupakan sesuatu yang ada pada semua minuman 

yang memabukkan. Oleh karena itu alkohol najis menurut jumhur. Akan 

tetapi Syaikuni mengatakan alkohol itu suci. Dan inilah rajih yang karena 

alkohol bukan bangkai, bukan bukan dari daging babi, dan bukan dari 

darah, alkohol juga bukan khamr yang sebenarnya dan tidak satu nash pun 

yang mengatakan alkohol itu najis.46 

Dalam kitab fiqih sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa khamr 

ialah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan 

mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator 

yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur tertentukan 

berubah melalui proses peragian.47 

Khamr adalah sesuatu yang menutupi akal manusia sebab dengan 

minuman khamr manusia lebih menjadi binatang atau lebih sedikit 

                                                             
44 Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, Fiqih Kontemporer Berdasarkan 

Dalil dan Kaidah Ilmiyah (Gresik: Pustaka Alfurqon, 2014), 275. 
45Ibid., 276. 
46Abul Hadi, Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam 

(Bandung Trigenda Karya, 1997),148. 
47Muhammad Rusli Amin, Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita (Jakarta: 

Al Mawardi Prima, 2014), 83 



 

 

daripadanya, karena alat berfikirnya hilang, yaitu akalnya hanya hiasan 

bagimanusia.48 

2. Dasar Hukum Minuman Beralkohol 

Minuman beralkohol atau khamr hukumnya haram berdasarkan 

dalil-dalil berikut: 

ْيِسُر وأاْْلأْنصأاُب وأاْْلأْزلأ  ٌس ِمْن عأمأِل ُم رِجْ َيأأ ي ُّهأا الَِّذْينأ ءأامأُنوا ِإَّنَّأااْلْأْمُر وأاْلمأ

﴾٠٩الشَّْيطأاِن فأاْجتأِنبُ ْوُه لأعألَُّكْم تُ ْفِلُحْونأ ﴿  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.49 

 

 

Sedangkan dalam hadith Rasulullah Saw bersabda: 

 ُكلُّ ُمْسِكر  َخأٌْر، وأُكلُّ ُمْسِكر  حأرأاٌم 

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr 

hukumnya haram.50 

 

Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa mengenai khamr telah 

diturunkan tiga ayat.51 Ayat pertama yaitu: 
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49 Al-Qur’an, 5: 90. 
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ْيِسِر  ِبٌْي وأمأنأ ُقْل ِفيِهمأا ِإُْثٌ   ۖ  يأْسأأُلونأكأ عأِن اْلْأْمِر وأاْلمأ اِفُع لِلنَّاِس وأِإْْثُُهمأا أأْكب أُر كأ

ِلكأ   ۖ  وأيأْسأأُلونأكأ مأاذأا يُ ْنِفُقونأ ُقِل اْلعأْفوأ  ۖ  ِمْن ن أْفِعِهمأا  ِت  كأذأَٰ ُ لأُكُم اْْلّيأ ُ اّللَّ يُ ب أّيِ 

 لأعألَُّكْم ت أت أفأكَُّرونأ 
Artinya: 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". Dan mereka bertanya kepadamu apa 

yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari 

keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir.52 

 

Lalu ditanyakan, Ya Rasulullah, bolehkah kami mengambil 

manfaat darinya, sebagaimana firman Allah azza wa jalla?. Namun beliau 

tidak berbicara dengan mereka. Kemudian diturunkan ayat: 

ةأ وأأأنْ ُتْم ُسكأارأىَٰ   لأ ت أْقرأبُوا الصََّلأ

Artinya: janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.53 

Lalu dikatakan khamr diharamkan sebab dzatnya. Para sahabat 

berkata: “Ya Rasulullah, kami tidak akan meminumnya ketika mendekati 

waktu sholat.” Namun beliau tidak berbicara kepada mereka. Kemudian 

turunlah surat al-Maidah ayat 90 sebagai berikut: 

ْيِسُر وأاْْلأْنصأاُب وأاْْلأْزلأ  ٌس ِمْن عأمأِل ُم رِجْ َيأأ ي ُّهأا الَِّذْينأ ءأامأُنوا ِإَّنَّأااْلْأْمُر وأاْلمأ

﴾٠٩ْم تُ ْفِلُحْونأ ﴿الشَّْيطأاِن فأاْجتأِنبُ ْوُه لأعألَّكُ   
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.54 

 

3. Macam-Macam Minuman Beralkohol 

Minuman beralkohol yang pada umumnya disebut dengan minuman 

keras terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Minuman 

Keras Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut, 

minuman beralkohol digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut: 

a. Golongan A : Kadar etanol 1-5% 

Untuk minuman beralkohol yang golongan A antara lain: 

 Shandy 

 Minuman ringa beralkohol 

 Bir/beer 

 Larger 

 Ale 

 Bir hitam/ stout 

 Low Alcohol Wine 

 Minman beralkohol berkarbonasi 

 Anggur Brem Bali 

b. Golongan B : Kadar etanol 5-20% 

 Reduced Alcohol Wine 

 Anggur/Wine 
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 Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne 

Carbonated Wine 

 Koktail Anggur/ Wine Coktail 

 Anggur Tonikum Konina/ Quinie Tonic Wine 

 Meat Wine/Beff Wine 

 Malt Wine 

 Anggur Buah/Fruit Wine 

 Anggur Buah Apel/Cider 

 Anggur Sari Buah Pir/Perry 

 Anggur Beras/Sake/Rice Wine 

 Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine 

 Honey Wine/Mead 

 Koktail Anggur/Wine Coktail 

 Tuak/Toddy 

 Anggur Brem Bali 

 Minuman Beralkohol Beraroma Beras Kencur 

 Anggur Gingseng 

c. Golongan C : Kadar etanol 20-55%, macam-macamnya adalah 

sebagai berikut: 

 Koktail Anggur/Wine Coktail 

 Brendy/Brandy 

 Brendi buah/Fruit Brandy 

 Wiski/Whiskies 



 

 

 Rum 

 Gin 

 Geneva 

 Vodka 

 Sopi Manis/Liqueurs 

 Cordinal/Cordials 

 Samsu/Medicated Samsu 

 Arak/Arrack 

 Cognac 

 Tequila 

 Aperitif 55 

4. Bahaya Minuman Beralkohol (Khamr) 

Pengetatan dan pengharaman khamr dilakukan karena khamr 

mengganggu stabilitas akal dan mengganggu fungsinya, sehingga bisa 

menimbulkan bahaya besar terhadap tubuh, syaraf, akal, dan akhlak. 

Khamr menyebabkan kematian akibat pengaruh langsung 

penghentian pusat-pusat syaraf dalam tubuh. Keadaan ini dapat kita lihat 

dalam diri peminum khamr. 

Pada fase pertama, ia kan kehilangan sifat menjaga kehormatan diri 

dan rasa malu. Pada fase kedua, orang yang meminum khamr akan 

terganggu proses berpikirnya, kehilangan perasaan, dan menampakkan diri 

dalam kebodohan yang amat sangat. Pada fase ketiga, ketika racun telah 
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mulai beroperasi di pusat-pusat syaraf kehidupan dalam tubuh dan 

menumpulkan pekerjaannya, terjadilah kematian.56 

5. Pengaruh Minuman Beralkohol (Khamr) terhadap Kesehatan 

Sayyid al-Jamili menambahkan uraian berupa penjelasan tentang 

penyakit-penyakit yang banyak disebabkan oleh alkohol (khamr). Dapat 

disimpulkan bahaya alkohol yakni: 

a. Manusia lupa mengingat Tuhannya dan melakukan perbuatan dosa, 

melakukan kesalahan dan maksiat, tanpa disadarinya 

b. Luka pada lambung, atau usus dua belas jari, dan radang organ 

pencernaan 

c. Organ seksual terganggu 

d. Radang pada bermacam syaraf dan menurunkan kemampuan seksual 

e. Memperkecil dan merusak hati 

f. Membuat ketagihan, sehingga si pemabuk menjadi budak perangai 

buruk, sementara dia tidak merasakannya.57 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56Fauzi Muhammad Abu Zaid, Hidangan Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 

1997), 68-69. 
57 Ibid, 69. 



 

 

BAB III 

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL PADA 

PERDA KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017 

A. Perkembangan Kota Madiun 

Kota Madiun adalah sebuah Kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. 

Kota ini terletak 160 km sebelah barat Surabaya, atau 111 km sebelah timur 

Surakarta, Jawa Tengah. Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian rata-rata kurang lebih 70 meter di atas permukaan laut, terletak 

pada posisi 7o-8o Lintang Selatan, serta 111o-112o Bujur Timur. Secara 

keseluruhan wilayah Kota Madiun berupa daratan dengan luas 33, 23 Km2.58 

Adapun batas-batas administrasinya adalah sebagai berikut: 

Batas wilayah utara : Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Madiun 

Batas wilayah timur : Kecamatan Wungu 

Batas wilayah selatan : Kecamatan Geger 

Batas wilayah barat : Kecamatan Jiwan 

Wilayah Kota Madiun terbagi menjadi 3(tiga) Kecamatan yaitu 

Kecamatan Manguharjo (10,04 km2), Kecamatan Taman (12,46 km2), dan 

Kecamatan Kartoharjo (10,73 km2). Yang masing-masing Kecamatan terdiri 

dari 9 Kelurahan. Jadi ada 27 Kelurahan di Kota Madiun. Dengan jumlah 

penduduk akhir tahun 2017 adalah 209.809.59 
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Berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut (dpl) atau elevasi, 

Kecamatan Manguharjo berada pada 68 m dpl, Kecamatan Taman 76 m dpl, 

dan Kecamatan Kartoharjo 67 m dpl.Wilayah Kota Madiun terletak di 

lembah Sungai Madiun yaitu sekitar 30 km di sebelah selatan pertemuan 

antara sungai Madiun dengan Sungai Bengawan Solo dan berada pada 

ketinggian rata-rata 65 m di atas permukaan laut. Perbedaan ketinggian 

antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil 

dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Oleh 

karenanya, kondisi seperti itu merupakan potensi besar untuk 

pengembangan fisik kota. 

Kota Madiun secara fisik dibagi oleh sungai Madiun yang membujur 

dari arah utara-selatan, menjadi dua bagian. Selain itu terdapat pula anak-

anak sungai Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono yang merupakan 

saluran irigasi lahan pertanian di wilayah kota. Untuk sumber air yang ada 

yaitu sumber air dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter dari muka air 

tanah, sedangkan sumber air artesis terdapat pada kedalaman kurang lebih 

90 meter. 

Kondisi perekonomian daerah di Kota Madiun, terdapat satu 

perusahan yang menjadi urat nadi industri Kota Madiun sekaligus 

penggerak utama roda ekonomi wilayah ini. Perusahan tersebut adalah PT 

Industri Kereta Api (PT INKA) yang bergerak di bidang pembuatan alat 

transportasi kereta api dan kelengkapannya. PT INKA adalah produsen 

kereta api satu-satunya di Indonesia yang berstatus BUMN yang terbesar 



 

 

baik dari segi investasi maupun jumlah tenaga kerja di antara enam industri 

besar di kota ini. 

Industri lain yang menjadi ciri khas Kota Madiun adalah industri 

makanan (home industry) seperti bumbu pecel, kerupuk lempeng, dan brem. 

Begitu identiknya Madiun dengan makanan khas ini sampai-sampai Madiun 

dikenal dengan sebutan Kota Brem dan pecel Madiun terkenal hingga ke 

luar kota. Selain industri, kontributor lain yang tak kalah penting dalam 

menggerakkan ekonomi Kota Madiun adalah sub sektor perdagangan. 

Maraknya perdagangan ditandai dengan meningkatnya jumlah Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) maupun SIUP, khususnya perusahaan kecil yang 

dikeluarkan oleh Disperindag Kota Madiun. 

Kota Madiun di antara Kabupaten di sekelilingnya merupakan 

wilayah administrasi yang paling sempit dengan jumlah penduduk yang 

terkecil pula. Namun demikian beberapa grafik indikator Kota Madiun 

selalu berada di atas daerah tingkat dua lainnya dalam beberapa tahun 

terakhir. 

Selain itu, Kota Madiun juga memiliki fasilitas-fasilitas penunjang 

untuk kehidupan masyarakat beberapa di antaranya adalah sarana umum dan 

sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, dll. 

 

 



 

 

B. Pandangan Elite Pemerintah Kota Madiun Terhadap Perda Nomor 8 

Tahun 2017 

 

Elite pemerintah adalah sekelompok orang penting yang memegang 

jabatan pemerintahan dan yang mengendalikan Negara. Elite pemerintah itu 

antara lain: 

1. DPRD Komisi I Bidang Pemerintahan Kota Madiun 

Menurut Bapak Winarko selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kota 

Madiun beliau mengatakan dengan adanya Perda ini peredarannya sudah 

banyak berkurang, sudah kondusif  karena sering diadakannya razia. Tapi 

adanya Perda ini bukan untuk berkurang atau tidak berkurangnya. Tapi 

adanya pembatasan jika ada pelanggaran terhadap Perda maka sanksinya 

sudah diatur dalam Perda baik bagi yang menjual maupun yang 

mengkonsumsinya.60 

2. SATPOL PP Kota Madiun 

Menurut beliau dengan dibuat dan diberlakukannya Perda Nomor 8 

Tahun 2017 ini, untuk peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun 

sudah semakin berkurang. Namun untuk minuman beralkohol yang 

buatan lokal seperti arjo maupun oplosan masih banyak beredar di 

masyarakat. Karena jenis minuman ini merupakan hasil dari home 

industry dengan alasan tuntutan ekonomi.61 
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3. Dinas Perdagangan Kota Madiun 

Dari dinas perdagangan memaparkan untuk peredaran minuman 

beralkohol ini tidak bisa dibrantas sepenuhnya karena Negara juga ingin 

mendapatkan keuntungan darinya. Namun peredarannya dapat 

dikendalikan salah satunya dengan cara penetapan peraturan-peraturan 

dari pemerinah. Seperti Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 tahun 

2017 ini. Dengan Perda ini peredaran minuman beralkohol di Kota 

Madiun semakin berkurang. Yang dulu banyak dijual di gang-gang jalan, 

dijual di toko-toko jamu, di minimarket dan tempat-tempat lain yang 

mudah untuk dijangkau oleh anak-anak  sekarang penjualannya sudah 

semakin tertib. Hanya diperbolehkan dijual di tempat-tempat tertentu 

sebagaimana yang diatur dalam Perda ini.62 

4. MUI Kota Madiun 

Menurut Bapak Sutoyo, M.Ag. selaku Ketua MUI Kota Madiun 

beliau kurang setuju dengan pemberlakuan Perda Nomor 8 tahun 2017 

ini. Beliau juga tidak ikut serta dalam pembuatan Perda bahkan beliau 

tidak tahu mengenai pembuatan Perda ini. Beliau menegaskan dengan 

adanya Perda ini, terkesan melegalkan minuman beralkohol untuk dijual 

secara bebas. Sementara razia tidak setiap saat bisa dilakukan. Sehingga 

akan banyak masyarakat yang dengan mudahnya mendapatkan minuman 

beralkohol untuk dikonsumsi.63 
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Menurut pengamatan penulis di usia perda yang tergolong masih baru 

ini, secara umum peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun memang 

sudah semakin terkendali. Minuman beralkohol tidak dijual bebas 

disembarang tempat sebagaimana yang diatur di dalam Perda. Seperti yang 

penulis amati pada beberapa Alfamart maupun Indomart di Kota Madiun 

tidak dijumpai lagi yang menjual minuman yang mengandung alkohol.64 

Sedangkan Supermarket dan Hypermarket yang mendapatkan izin untuk 

menjual minuman beralkohol golongan A, mereka menyediakan tempat 

khusus dan tidak mencampurnya dengan produk lainnya serta kasir tersendiri 

untuk para konsumen minuman beralkohol. Hal ini dikemukan oleh Erna 

(bukan nama asli) salah satu karyawan yang bekerja di hypermarket Kota 

Madiun.65 Penjualan minuman berakohol ini sudah sesuai dengan peraturan 

dalam Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. 

C. Latar Belakang Pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2017 

Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala 

daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah 

pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas 

perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.66 Peraturan daerah merupakan wujud 

nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
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peraturan perundang-umdangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas 

masing-masing daerah. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan 

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. Ketentuan pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar 

kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. 

Sedangkan kedudukan Peraturan Daerah dalam tata Peraturan 

Perundang-undangan di Indonesia dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yamg bunyinya sebagai berikut: 

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).67 

                                                             
67Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat 

persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran 

daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama tujuh hari 

setelah ditetapkan. Perda diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan 

kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Sedangkan pengundangan 

Perda dalam Lembaran Daerah dan peraturan Kepala Daerah dalam berita 

daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.68 

Sebagaimana ketentuannya kewenangan pembentukan Perda berada di 

tangan legislatif dan eksekutif artinya ketika Perda berada di tingkat nasional 

maka dibuat oleh DPR bersama dengan Pemerintah (Presiden). Sedangkan 

perda yang berada di tingkat daerah atau Kota seperti halnya di Kota Madiun 

ini Perda di buat oleh DPRD bersama dengan Walikota.69 

Setiap daerah tentunya mempunyai visi dan misi yang jelas untuk 

membangun daerahnya menjadi lebih baik. Maka dari itu Pemerintah Daerah 

membuat sejumlah peraturan daerah yang disingkat dengan istilah Perda. Perda 

tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban 

lingkungan, sosial dan lain-lain yang pada dasarya dibuat untuk kepentingan 

masyarakat. 

                                                             
68Jimly Asshiddiqqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi 
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Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Madiun, dalam menjalankan 

fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan telah membentuk dan 

memberlakukan Peraturan Daerah yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 

Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol. 

Sebagaimana visi Kota Madiun “Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih 

maju dan Sejahtera”, Pemerintah Kota Madiun melakukan berbagai upaya 

untuk mewujudkan visi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan 

adanya pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol yang dapat 

merusak kehidupan moral masyarakat di Kota Madiun. 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol 

atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi 

tanpa destilasi.70 

Tidak hanya minuman beralkohol yang modern (buatan pabrik), 

minuman beralkohol tradisional juga masih marak beredar di Kota Madiun. 

Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat 

secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan 

pembuatannya bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh semua orang serta biasa 

dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.71 
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Hal ini memungkinkan dapat merusak moral masyarakat Kota Madiun 

sebagai akibat buruk dari konsumsi minuman beralkohol serta dapat 

mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat Kota Madiun. Maka dari 

itu untuk mencegah maraknya peredaran minuman beralkohol Pemerintah 

Kota Madiun membuat peraturan pengendalian peredaran minuman 

beralkohol.72 

Dasar hukum pembentukan Perda pengendalian peredaran minuman 

beralkohol ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 30, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 

5049). Sebelum ditetapkannya Perda Nomor 8 tahun 2017 sebenarnya sudah 

ada aturan dengan ketentuan boleh mengkonsumsi minuman beralkohol 

dengan kriteria alkohol dengan kadar yang rendah.73 

Dasar lain dari munculnya perda ini yaitu Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan 

Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, 

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan menteri tersebut 
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diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk setiap 

daerahnya dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah yang peraturannya 

dibuat oleh masing-masing daerah.74 

Pembuatan Perda diawali dengan Naskah Akademik. Dan setelah proses 

pembuatan Perda selesai diadakannya uji topik dengan mengundang tokoh 

masyarakat, LSM dan sebagainya. Dengan tujuan untuk mengoreksi pasal-

pasal yng dituangkan dalam Perda. Jika ada pasal yang memberatkan 

masyarakat atau kurang menjadi harapan masayarakat maka akan dirubah 

secara bersama-sama.75 

Sebelumnya di Kota Madiun mengenai minuman beralkohol sudah diatur 

dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol. Karena dalam aturannya, Perda memiliki masa berlaku 

maksimal 6 tahun dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman maka Perda 

No. 2 Tahun 2012 direvisi menjadi perda No. 8 Tahun 2017 tentang 

Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol.76 Penetapan Perda ini merupakan salah satu 

kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Madiun sebagai salah satu upaya untuk 

mencegah maraknya peredaran minuman beralkohol.77 

Sebagaimana terlampir dalam perda Nomor 8 Tahun 2017 yang dijadikan 

sebagai pertimbangan: 
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a. Bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan, ketentraman, dan 

ketertiban serta kehidupan moral masayarakat di Kota Madiun sebagai 

akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pegendalian 

terhadap peredaran minuman beralkohol; 

b. Bahwa peraturan daerah kota madiun No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundan-undagan, sehingga perlu diganti; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf  b, perlu menentapkan Peraturan Daerah tentang Pengendlian 

Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol; 

D. Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam Perda Nomor 8 

tahun 2017 

 

Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman 

beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau 

penjual langsung untuk diminum di tempat.78 

Pada dasarnya tidak semua jenis alkohol berbahaya. Ada juga alkohol 

yangdigunakan dalam bidang kesehatan. Namun penyalahgunaan 

penggunaan serta ketidaksesuaian kadar alkohol dapat membahayakan jiwa. 

Jenis dan produk minuman beralkohol yang diperbolehkan untuk 

beredar sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Dalam 

Perda Nomor 8 Tahun 2017 minuman beralkohol tersebut dikelompokkan 
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menjadi tiga golongan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung di 

dalamnya.79 

Kadar alkohol justru merupakan masalah yang perlu perhatian yang 

khusus karena kelebihan penggunaan alkohol sangat beresiko terhadap 

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ada 3 (tiga) golongan 

minuman beralkohol yaitu golongan A adalah minuman beralkohol dengan 

kadar ethanol (C2H5OH) di atas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima 

persen). Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol 

dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 

20% (dua puluh persen). Dan minuman beralkohol golongan C adalah 

minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua 

puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Untuk jenis dan 

produk minuman yang dapat dijual sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.80 

Berdasarkan keterangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun 

selaku penegak Perda, selain minuman beralkohol yang jenis dan produknya 

telah tercantum dalam Perda, masih banyak minuman alkohol illegal yang 

beredar di Kota Madiun. Di antaranya yaitu minuman beralkohol yang sering 

disebut dengan istilah Arjo (arak jowo) dan oplosan. Hal ini dikarenakan 

selain harganya yang lebih murah dibanding minuman beralkohol yang 
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buatan pabrik, arjo dan oplosan ini dapat diproduksi sendiri oleh masyarakat 

sekitar.81 

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Madiun juga 

diatur dalam Perda ini. Dalam Perda dijelaskan bahwa setiap orang 

perorangan dilarang untuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan 

minuman beralkohol. Sedangkan untuk badan usaha juga dilarang untuk 

mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang 

tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Penjualan minuman beralkohol bisa dilakukan dengan cara dijual 

secara langsung maupun dijual secara eceran. Namun tidak semua pedagang 

dapat menjual minuman beralkohol. Hanya pedagang yang mendapatkan 

perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Tempat penjualan minuman beralkohol juga disesuaikan berdasarkan 

prosentase kadar alkoholnya (golongannya). Penjualan minuman beralkohol 

untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di tempat berikut: 

a. Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5; 

b. Restoran bintang 2 dan bintang 3; atau 

c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam. 

Sedangkan untuk penjualan minuman beralkohol golongan A secara 

eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada Supermarket; atau 
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Hypermarket;82 Penjualan minuman beralkohol ini hanya dapat diberikan 

kepada konsumen yang telah berusia 21(dua puluh satu) tahun atau lebih, 

yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas yang berlaku kepada 

petugas/pramuniaga.83 

Bagi pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol dengan 

menyediakan tempat khusus atau tersendiri dan tidak dicampur bersama 

dengan produk lainnya. Kasir untuk konsumen minuman berlkohol juga harus 

disediakan sendiri. Serta pengecer wajib melarang konsumen minuman 

beralkohol untuk meminum langsung di lokasi penjualan.84 

Pada setiap kemasan minuman beralkohol yang beredar dan dijual di 

wilayah daerah khususnya minuman beralkohol golongan B dan golongan C 

wajib dilengkapi dengan label. Label yang dimaksud di sini wajib 

menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dan sekurang-

kurangnya memuat keterangan mengenai nama produk, kadar alkohol, daftar 

bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat 

perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor, 

tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.85 

Setiap orang di Kota Madiun tidak hanya dilarang mengedarkan 

minuman beralkohol yang telah disebutkan di atas. Namun  juga dilarang 
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untuk memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol 

tradisional. Meminum minuman beralkohol di tempat umum, memasok, 

mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin 

juga merupakan kegiatan yang dilarang di Kota Madiun. 

Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman 

beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan gelanggang remaja, 

terminal, setasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan. 

Selain itu juga dilarang disekitar tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, 

permukiman, tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota serta 

jarak dari tempat yang disebutkan di atas diatur dalam Peraturan Walikota. 

Kendala yang dialami aparat penegak Perda hingga saat ini yaitu 

masalah tempat penjualan minuman beralkohol yang masih sering ditemui 

penjualan minuman beralkohol secara illegal. Di samping banyaknya tempat 

penjualan minuman beralkohol yang belum melakukan perizinan, media 

elektronik yang semakin canggih menjadi jalan keluar bagi mereka. Seperti 

yang disampikan oleh Ibu Dra. Ellizabeth Eny TK selaku kasi Pembinaan, 

Penyuluhan dan Pengawasan bahwa dari pihak SATPOL PP mengalami 

kesulitan untuk mengenali para penjual/pengedar minuman beralkohol. 

Mereka pandai membaca kondisi masyarakat pada saat ini yang mana lebih 

suka berbelanja lewat online daripada harus susah payah datang ke toko.Hal 

ini dimanfaatkan para pengedar minuman beralkohol untuk menawarkan serta 

membeli produknya lewat online. Cara ini dinilai lebih efektif daripada harus 

mendirikan toko yang resikonya lebih tinggi. Selain itu jangkauan pasarnya 



 

 

juga lebih luas karena memungkinkan semua orang dapat mengaksesnya. 

Barang yang dibeli juga akan diantar langung ke rumah pembeli. Dengan 

demikian tidak semata bahwa dia adalah pengedar minuman beralkohol.86 

Salah satu upaya untuk menertibkan para pedagang yang masih 

berjualan minuman beralkohol tanpa izin, SATPOL PP mengadakan operasi 

rutin setiap harinya. Bagi pedagang yang ketahuan mengedarkan minuman 

beralkohol tanpa izin, maupun yang menjual tidak sesuai dengan 

ketentuannya maka mereka  akan ditangkap oleh SATPOL PP bersama 

dengan Polisi yang kemudian dibawa ke Pengadilan untuk 

mempertangungjawabkan perbuatannya. Pengadilan yang memutus sanksi 

atas perbuatannya baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang 

ketentuannya telah ditetapkan dalam Perda ini.87 

Sanksi bagi pelanggar bisa berupa sanksi administratif sebagai 

berikut: 

1) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan 

minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 

6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 33 dikenai sanksi administratif. 

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara  bertahap, berupa: 

a. Peringatan tertulis; 
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b. Penutupan sementara usaha; 

c. Penutupan usaha; 

d. Penutupan izin usaha; dan denda administratif. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.88 

Adapun ketentuan pidana bagi yang melanggar Perda ini sebagai 

berikut: 

1) Setiap orang yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan 

minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 

9 ayat (1) huruf a, dan huruf c dan ayat (2) dikenai sanksi kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah). 

2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan 

perundang-undangan.  

3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 

Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.89 

Di samping menentukan sanksi bagi pelanggar Perda, untuk 

mengevaluasi peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun, bagi setiap 
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pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan 

golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman 

beralkohol kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan dengan 

tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Format laporan pengadaan dan realisasi 

peredaran minuman beralkohol dan laporan realisasi penjualan minuman 

beralkohol tercantum dalam lampiran Perda ini. 

Selepas penertiban, namun masih saja ada masyarakat yang 

mengkonsumsi minuman alkohol illegal (arjo) dengan dalih tradisi/adat. 

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kota Madiun mengadakan pesta 

minum minuman keras di kuburan ketika salah satu anggota keluarganya ada 

yang meninggal dunia. Hal ini mereka lakukan dengan alasan bahwa mereka 

tidak akan kuat menerima kenyataan jika tidak minum minuman keras. 

Hingga saat ini  Adat yang salah seperti ini masih banyak dipegang oleh 

masyarakat Kota Madiun.90 
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BAB IV 

ANALISIS SADD AL-DHARI <‘AH TERHADAP PENGENDALIAN 

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN 

PERDA KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017 

A. Analisis Pandangan Elite Pemerintah Terhadap Perda Nomor 8 Tahun 

2017 
Akhir-akhir ini banyak slogan dan propaganda yang dihembus-

hembuskan oleh orang yang menganggap bahwa pemikiran dan pendapatnya 

itu benar. Perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu keadaan bukan lagi 

menjadi suatu hal yang baru. Dari zaman Rasulullah Saw masih hidup hingga 

beliau wafat sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. 

Perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya adalah suatu kenyataan yang 

tidak bisa dipungkiri. Karena manusia diciptakan dengan kapasitas akal pikiran 

yang berbeda-beda, maka cara berfikir dan imajinasinyapun berbeda. 

Perbedaan pendapat ini juga terjadi pada para elite pemerintah. Yang 

mana mereka mempunyai cara pandang sendiri-sendiri dalam menyikapi setiap 

permasalahan. Tentu pandangan ini bukan tanpa dasar, tapi masing-masing dari 

mereka menggunakan dasar sendiri. 

Elite pemerintah ini merupakan sekelompok orang penting yang 

memegangjabatan pemerintahan dan yang mengendalikan Negara. Maka dari 

itu mereka sangat berpengaruh terhadap baik tidaknya suatu Negara. Jika pada 

suatu daerah yang dimaksud elite pemerintah ini adalah orang penting yang 

memegang jabatan di daerah tersebut. Seperti halnya di Kota Madiun yang 

termasuk elite pemerintah antara lain DPRD Kota Madiun, Dinas Perdagangan 

Kota Madiun, SATPOL PP Kota Madiun, dan lain sebagainya. 



 

 

Para elite pemerintah Kota Madiun masing-masing telah mengeluarkan 

pendapatnya terkait pengendalian peredaran minuman beralkohol yang 

berdasarkan  pada Perda di Kota Madiun yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2017. 

Berbicara tentang minuman beralkohol, perlu diketahui bahwa minuman 

beralkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah 

terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang 

memabukkan dikebanyakan minuman keras. Sedangkan dalam hukum Islam 

alkohol adalah intisari khamr dan memiliki hukum khamr. Khamr adalah setiap 

makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat. Islam 

mengharamkan khamr karena khamr mengganggu stabilitas akal dan 

menghilangkan fungsinya, sehingga bisa menimbulkan bahaya besar terhadap 

tubuh, syaraf, akal dan akhlak. 

Untuk menghindari dampak buruk akibat dari konsumsi minuman 

beralkohol Pemerintah Kota Madiun membentuk dan memberlakukan Perda 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol 

dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Kebijakan 

Pemerintah Kota Madiun ini ditanggapi baik oleh para elite pemerintah Kota 

Madiun. Mereka menilai dengan adanya peraturan yang tegas dari pemerintah 

ini peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun semakin berkurang. Seperti 

pendapat yang dikatakan oleh SATPOL PP Kota Madiun sebagai penegak 

Perda, DPRD Kota Madiun dan Dinas Perdagangan Kota madiun. Mereka 

mengatakan setelah diberlakukannya Perda ini yang mana adanya pembatasan 

mengenai produk, jenis serta tempat penjualan minuman beralkohol, untuk saat 



 

 

ini peredarannya sudah semakin berkurang. Dengan berkurangnya peredaran 

minuman beralkohol maka semakin berkurang juga dampak buruk yang 

ditimbulkan akibat konsumsi minuman beralkohol. Tentu hal ini sesuai dengan 

harapan Pemerintah Kota Madiun yang ingin melindungi kesehatan, 

keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyrakat. 

Sementara itu sadd al-dhari <‘ah menghindari resiko buruk dari sebuah 

perbuatan. Karena sadd al-dhari <‘ah artinya menutup sarana yang menuju 

kepada kerusakan untuk mencegah sesuatu yang mengakibatkan pada 

kerusakan tersebut.91 

Jika ditelaah, pengendalian peredaran minuman beralkohol pada Perda 

Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 memiliki dasar pembuatan untuk mencegah 

maraknya peredaran minuman beralkohol dan melindungi kemaslahatan 

masyarakat. Islam sendiri menilai bahwa meminum minuman beralkohol 

hukumnya haram bahkan menjadikan sebagai sumber kejahatan. Di sisi lain ia 

juga dapat membunuh sifat mulia manusia, seperti kasih sayang, dan rasa 

tanggung jawab. 

Telah jelas bahwa tujuan dari diberlakukannya Perda itu sendiri adalah 

demi menghindari dampak buruk akibat konsumsi minuman beralkohol. 

Namun kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan karena peraturan ini 

dibuat demi kemaslahatan masyarakat sendiri. Jika tidak didukung dengan 

adanya kesadaran hukum masyarakat sepenuhnya dan pengawasan pemerintah 

yang lebih maksimal akan menghambat penegakkan Perda itu sendiri, sehingga 

                                                             
91 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.  



 

 

peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun tetap ada bahkan bisa semakin 

bebas. 

Jadi pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para elite pemerintah 

Kota Madiun di atas terhadap pemberlakuan Perda Kota Madiun Nomor 8 

Tahun 2017 tersebut telah sesuai dengan konsep sadd al-dhari <‘ah. Karena 

berdampak tertutupnya pintu kemafsadatan yang diakibatkan oleh peredaran 

minuman beralkohol. Dengan adanya pemberlakuan Perda ini, peredaran 

minuman beralkohol semakin berkurang sehingga kemafsadatan yang 

ditimbulakan juga semakin berkurang. Namun ada sebagian pendapat yang 

kurang setuju dengan pemberlakuan Perda ini yang diwakili oleh MUI Kota 

Madiun, yang mana menurut beliau seolah-olah pemberlakuan Perda ini 

melegalkan peredaran minuman beralkohol secara bebas. 

B. Analisis Latar Belakang Pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2017 

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah membuat 

sejumlah peraturan daerah yang disingkat dengan istilah Perda. Yang pada 

dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Mengingat hukum adalah 

suatu aturan yang mengatur kehidupan sekaligus menetapkan tatanan mana 

yang boleh dilakukanan dan mana yang tidak boleh dilakukan, maka sudah 

semestinya hukum melarang kepada suatu kebaikan dan melarang kepada suatu 

kejahatan. Hal ini lah yang menjadi dasar dalam pembuatan hukum agar tepat 

sasaran. 

Syari’at Islam telah mengatur segala perilaku manusia baik yang sudah 

dilakukan maupun yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti Islam 



 

 

mengekang kebebasan manusia tapi karena memang tujuan dari Hukum Islam 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Jika 

suatu perbuatan yang belum dilakukan diperkirakan akan menimbulkan 

mafsadah, maka dilarang juga hal-hal yang mengarah kepada perbuatan 

tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian disebut dengan sadd al-dhari 

<‘ah. 

Seperti halnya Peraturan Daerah yang dibuat di Kota Madiun yang 

memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang aman, tentram dan 

tertib. Artinya pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian 

Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol, didasarkan pada kemaslahatan masyarakat. 

Dalam konsep sadd al- dhari <‘ah, jika suatu perbuatan itu membawa 

kepada suatu yang buruk maka perbuatan itu dilarang tanpa peduli niat 

pelakunya tetapi pandangan diarahkan pada hasil dari perbuatannya. Seperti 

peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun, pemerintah menetapkan 

peraturan pengendalian atas peredarannya. Hal ini tentu pemerintah 

mempunyai alasan mengapa ditetapkan peraturan ini di Kota Madiun. 

Terdapat beberapa alasan Pemerintah Kota Madiun dalam  membentuk 

Peraturan Daerah pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota 

Madiun. Pertama, untuk melindungi kesehatan, keamanan, ketentraman, dan 

ketertiban serta kehidupan moral masyarakat di Kota Madiun. Artinya 

Pemerintah Kota Madiun ingin melindungi masyarakat dari akibat buruk yang 

ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol.  



 

 

Harapannya kehidupan masyarakat akan semakin aman, tentram serta 

moral masyarakat terlindungi dengan adanya pengendalian peredaran 

minuman beralkohol. Karena pengaruh minuman beralkohol ini selain 

berakibat pada kesehatan yang mengkonsumsinya, juga berakibat pada 

lingkungan kehidupan masyarakat. Yang mana sering kali terjadi kecelakaan 

maupun kerusuhan yang dilakukan oleh orang yang sedang terpengaruh 

minuman beralkohol. Hal ini sangat mengganggu kemanan, ketentraman serta 

ketertiban dalam kehidupan di masyarakat.  

Kedua, adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Meteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan 

Minuman Beralkohol. Sebelum adanya Perda Nomor 8 Tahun 2017 ini sudah 

muncul peraturan dari Pemerintah Pusat tentang minuman beralkohol. Dengan 

tujuan untuk melindungi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu untuk 

melindungi dan mengayomi masyarakat dan yang lebih mengetahui bagaimana 

kondisi masyarakat adalah pemerintah daerahnya masing-masing maka 

peraturan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah yang kebijakannya 

dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Sehingga Pemerintah Kota 



 

 

Madiun mengambil jalan untuk membentuk Peraturan tentang pengendalian 

peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun. 

Banyak dari masyarakat yang merasa resah dengan maraknya peredaran 

minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol tersebut mudah didapatkan 

di tempat-tempat yang mudah di jangkau oleh semua kalangan masyarakat 

bahkan dari kalangan anak-anak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan 

rusaknya generasi muda yang disebabkan oleh minuman berlakohol. 

Ketiga, salah satu kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Madiun 

sebagai salah satu upaya untuk mencegah maraknya peredaran minuman 

beralkohol. Dengan adanya pengendalian terhadap produk, jenis, serta tempat 

untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam 

Perda ini akan mengurangi peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun.  

Dari ketiga alasan di atas dapat diketahui bahwa latar belakang 

pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang  Pengendalian Peredaran 

Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol adalah untuk kemaslahatan masyarakat Kota Madiun. Pemerintah 

Kota Madiun berusaha menghindari dampak-dampak buruk akibat konsumsi 

minuman beralkohol dengan solusi membuat sebuah peraturan. Hal ini sesuai 

dengan konsep sadd al-dhari <‘ah.  

Berdasarkan uraian di atas dapat kita nilai latar belakang pembentukan 

Perda pengendalian peredaran minuman beralkohol pada Perda Nomor 8 

Tahun 2017 dengan konsep sadd al-dhari <‘ah. Jika dilihat dari kualitas 

kemafsadatannya, pegendalian peredaran minuman beralkohol termasuk dalam 



 

 

kategori yang pertama, yaitu perbuatan yang dilakukan itu membawa 

kemafsadatan secara pasti.92 Artinya meminum minuman beralkohol akan 

mabuk dan membawa kepada kerusakan moral masyarakat. Hal ini akan 

mengakibatkan dampak yang buruk bagi yang mengkonsumsi dan lingkungan.  

Sedangkan jika dilihat dariakibat atau kemafsadatan yang ditimbulkan 

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibn Qoyyim, peredaran minuman 

beralkohol termasuk dalam kategori perbuatan yang membawa kepada 

kemafsadatan.93 Artinya maraknya peredaran minuman beralkohol akan 

menyebabkan banyaknya orang yang meminum minuman yang memabukkan 

yang akan membawa pada kerusakan akal atau mabuk sehingga akan 

mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsinya serta akan 

menimbulkan banyak kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketentraman 

di lingkungan masayarakat. Akhirnya Pemerintah Kota Madiun memutuskan 

untuk membentuk Perda ini untuk mempertegas hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. Sehingga dengan peraturan yang tegas ini diharapkan masyarakat 

akan mentaatinya. 

Dengan demikian pemberlakuan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 

2017 ini khususnya pengendalian peredaran minuman beralkohol jika 

dianalisis dari latar belakang permbentukan Perda di atas sudah sejalan dengan 

konsep sadd al-dhari <‘ah karena Perda ini bertujuan untuk menghindari dampak 

buruk akibat konsumsi minuman beralkohol. 

                                                             
92Nazar Bakry,fiqh dan ushul fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 244. 
93 Ibid., 245. 



 

 

C. Analisis Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam Perda 

Nomor 8 Tahun 2017 

 

Hukum diciptakan untuk memelihara hak-hak manusia dan tanggung 

jawab manusia baik sifatnya secara individu mupun kolektif. Tujuan dari 

hukum itu sendiri untuk mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum 

dapat tercapai, maka hukum melahirkan norma-norma yang berisikan perintah 

dan larangan. 

Seperti halnya di Kota Madiun, untuk menciptakan ketertiban dan 

ketentraman masyarakat, Pemerintah Kota Madiun membuat sebuah peraturan 

yang disebut dengan Peraturan Perundang-undangan (perda), salah satunya 

adalah peraturan yang mengatur tentang pengendalian peredaran minuman 

beralkhohol yang mana peraturan tersebut dibuat atas dasar untuk melindungi 

moral kehidupan masyarakat Kota Madiun yang notabennya selama ini banyak 

sekali penjual atau pembeli yang sangat mudah untuk mendapatkan minuman 

beralkhohol mulai di toko-toko besar seperti supermarket, hypermarket sampai 

kios kecil tanpa ada suatu penyaringan atau peraturan khusus dalam 

pengendalian minuman beralkhohol. Oleh karena itu pemerintah Kota Madiun 

membuat peraturan khusus tentang bagaimana minuman beralkohol tidak 

beredar luas di kalangan masyarakat  Kota Madiun khususnya untuk menjaga 

moral para generasi muda dan kalangan masyarakat agar tidak terkena 

pengaruh negatif yang ditimbulkan karena bebas dan mudahnya membeli dan 

menjual minuman beralkhohol. 

Jika ditinjau dari hukum Islam pengendalian peredaran minuman 

beralkohol di Kota Madiun yang berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 



 

 

termasuk dalam kategori sadd al-dhari <‘ah. Yang mana pengendalian peredaran 

minuman beralkohol ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang 

terlarang. Di dalam Hukum Islam pengakuan terhadap dhari <’ah dengan 

memandang kepada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan 

hukum yang sejalan dengan hasilnya. 

Sedangkan jika dilihat dariakibat atau kemafsadatan yang ditimbulkan 

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibn Qayyim, peredaran minuman 

beralkohol termasuk dalam kategori perbuatan yang membawa kepada 

kemafsadatan.94 Artinya maraknya peredaran minuman beralkohol akan 

menyebabkan kerusakan akal atau mabuk sehingga akan mengganggu 

kesehatan orang yang mengkonsumsinya serta akan menimbulkan banyak 

kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketentraman di lingkungan 

masyarakat. Sehingga dilihat dari kacamata sadd al-dhari <‘ah pengendalian 

peredaran minuman berlakohol dalam Perda Nomor 8 tahun 2017 ini 

dimaksudkan untuk menertibkan peredaran liar minuman beralkohol yang 

memungkinkan dapat dibeli dan dikonsumsi oleh anak-anak maupun anak 

jalanan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dalam pembahasan skripsi ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pandangan mayoritas para elite pemerintah terhadap pemberlakuan Perda 

Nomor 8 Tahun 2017 di Kota Madiun memberikan dampak terciptanya 

ketertiban umum serta kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan 

pemberlakuan Perda ini, peredaran minuman beralkohol semakin 

berkurang sehingga kemafsadatan yang ditimbulkan juga semakin 

berkurang. Pandangan ini sesuai dengan konsep sadd al-dhari <‘ah karena 

tertutupnya pintu kemafsadatan yang disebabkan oleh peredaran minuman 

beralkohol. Namun ada sebagian golongan masyarakat yang kurang setuju 

dengan pemberlakuan Perda ini yang menurut beliau seolah-olah 

pemberlakuan Perda ini melegalkan peredaran minuman beralkohol secara 

bebas. Dan jika dianalisis dari latar belakang pembentukannya Perda ini 

sudah memenuhi konsep sadd al-dhari <‘ah yaitu menghindari dampak 

buruk akibat konsumsi minuman bralkohol. 

2. Ditinjau dari hukum Islam pasal-pasal pengendalian peredaran minuman 

beralkohol di Kota Madiun yang terdapat pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 

termasuk dalam kategori sadd al-dhari <‘ah. Yang mana pengendalian 

peredaran minuman beralkohol ini dimaksudkan untuk menertibkan 

peredaran liar minuman beralkohol yang memungkinkan dapat dibeli dan 

dikonsumsi oleh anak-anak maupun anak jalanan.  



 

 

B. Saran 

1. Untuk pemerintah perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat 

secara luas tentang pemahman terhadap Perda dan pentingnya mentaati 

Perda khususnya peraturan pengendalian peredaran minuman beralkohol 

agar masyarakat lebih memahami pentingnya mentaati peraturan demi 

kemaslahatan bersama. Dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh 

SATPOL PP untuk menegakkan Perda khususnya pengendalian peredaran 

minuman beralkohol ini. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak sisi yang dapat diteliti dalam 

peraturan pemerintah lainnya. Dengan semakin banyak penelitian 

dilakukan diharapkan dapat memberikan dorongan dan kontribusi positif 

kepada masyarakat Indonesia menuju pembangunan nasional yang ideal. 
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