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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

1. Ditinjau dari Hukum Positif 

 Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, di mana 

perkembangan itu selalu di ikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang  

proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran 

terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin  

bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan 

masyarakat itu di sebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat 

yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan 

di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, 

bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan 

teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan. Hal tersebut merupakan 

tantangan bagi aparat penegak hukum  untuk mampu menciptakan 

penanggulangannya, kususnya dalam kasus Minuman keras. 

 Miras adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, miras di 

peroleh atas peragian/fermentase madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. dari 

peragian tersebut dapat diperoleh miras sampai 15% tetapi dengan proses 

penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan 

mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit 

setelah diserap, alkohol /etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. 
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dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun 

dengan penurunan tersebut orang menjadi depresi. 

 Ada 3 golongan minuman beralkohol yaitu:1  

  1. Golongan A: kadar etanol 1% - 5% (bir) 

  2. Golongan B : kadar etanol 5% - 20% (anggur/wine) dan 

  3. Golongan C: kadar etanol 20% - 45% (Whiskey, Vodea, Manson 

   House, Jhony Walker, kamput). 

 

 Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi miras dapat dirasakan segera 

dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari 

jumlah atau kadar miras yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, miras 

menimbulkan perasaan tenang, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan 

emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan, Bila dikonsumsi berlebihan 

akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas mengekspresikan diri, tampa 

ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional   (sedih, senang, marah secara 

berlebihan), muncul akibat fisik yang sempoyongan, pandangan kabur, sampai 

tidak sadarkan diri. Kemampuan mental akan mengalami hambatan yaitu gangguan 

untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.2 

 Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol 

tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri 

seperti yang mereka sangka bisa, oleh sebab itu banyak ditemukan  pengrusakan-

pengrusakan ditempat umum yang berakibat fatal bagi pengguna yang lainnya. Bila 

ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi  dan 

kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar. 

                                                           
1 www.kapanlagi.com ,diakses pada tanggal 24 agustus 2013 
2 Ifrah Aisyah Nasution, “Sangsi Pidana Minuman Keras ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia 

dan Hukum Pidana Islam”(Skiripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas,Padang 2009,hlm 1. 

http://www.kapanlagi.com/
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 Menggunakan minuman keras dapat berakibat buruk bagi kelangsungan 

hidup dan keturunan diantaranya3: 

a. Pola hidup yang jorok dan merupakan norma susila sering mengakibatkan 

tertular penyakit kelamin (HIV/AIDS) yang menularkan kepada pasangan dan 

dapat pula secara langsung menular pada bayi yang dikandung atau bayi lahir 

cacat. 

b. Kecanduan pada orang tua dapat menurun kepada bayi yang di kandung akan 

bergantung juga pada miras apabila telah lahir. 

c. Kebiasaan menggunakan Miras dapat menurun pada sifat-sifat anak yang di 

lahirkan, yaitu menjadi peminum atau pecandu, atau mengalami gangguan 

mental atau cacat yang terus menurus. 

 

 Penyimpangan perilaku negatif yaitu kebiasaan mengkonsumsi  minuman 

keras (miras) secara berlebihan hingga mabuk, yang pada akhirnya tidak jarang 

telah menjadi pemicu lahirnya pelanggaran atau bahkan tindak pidana lain yang 

sangat meresahkan masyarakat. Bahkan dapat disimpulkan bahwa  sebagian besar 

tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi baik itu berupa kecelakaan lalu 

lintas, Penganiayaan, Pemerasan, Pemerkosaan, Pencurian bahkan kekerasan yang 

terjadi di lingkungan keluarga adalah dilatarbelakangi atau di awali dengan 

mengkonsumsi minuman keras. 

 Dari gambaran permasalahan di atas, menggambarkan bahwa kurangnya 

kesadaran oleh pelaku minuman keras terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain 

akibat dari meneguk miras, sehingga perlu pemerhatian dari pemerintah didalam 

membuat peraturan yang tegas untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang di 

akibatkan dari minuman keras. karena pemerintah merupan actor penting di dalam 

membuat hukum.  

 Hukum yang telah di pilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan 

bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-

                                                           
3 Ibid hlm,. 2. 
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undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti dengan usaha 

pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam system 

hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.4 

 Upaya untuk menanggulangi semua bentuk tindak pidana senantiasa terus 

di upayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain 

merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya 

penanggulangan tindak pidana tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal 

tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.   

 Barda Nawawi Arief5’berpendapat,”Kebijakan atau upaya penanggulangan 

tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan 

masyarakat (Social Defence), dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat 

(Social Welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan 

utama ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. 

 

 Oleh sebab itu persoalan tersebut sangat menarik untuk dikaji sehingga 

sangat menggugah hati peneliti untuk melakukan kajian secara mendalam 

mengenai penanganan kasus tindak pidana pelaku miras ditinjau dari Hukum 

Pidana dan      Menurut Konsepsi Hukum pidana islam di Desa Mbae Nua Muri, 

Kecamatan Keo tengah, Kabupaten Nagekeo, Flores. selain itu hasil akhir 

penelitian ini di harapkan mampu mengatasi problem minuman keras dimasyarakat 

setempat. 

 

 

                                                           
4Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk 

MencapaiSupremasi Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004. 
5 Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan…,Op.cit,, hlm. 2. 
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2. Ditinjau dari Hukum  Islam 

  Di dalam syariat Islam, manusia diajarkan untuk menjaga amanah yang 

dianugrahkan Allah SWT kepadanya. Tubuh kita merupakan salah satu amanah 

yang dititipkan oleh Allah SWT yang mana manusia diajarkan untuk menjaga dan 

memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk menjaga dan 

memelihara amanah tersebut ialah dengan menjaga kesehatan, baik jasmani maupun 

rohani. Makanan dan minuman yang masuk kedalam tubuh haruslah diperhatikan. 

Untuk itulah, kita harus menimbang manfaat dan mudharatnya suatu makanan atau 

minuman yang akan masuk kedalam tubuh kita. 

   Miras adalah salah satu minuman yang mempunyai lebih banyak mudhorat 

ketimbang manfaat. Dan hal ini pun telah menjadi hal yang sharih dalam hukum 

Islam bahwa meminum khamar hukumnya haram meskipun dahulu pernah 

dibolehkan. Oleh karena itu, manusia sebaiknya menghindari meminum khamar 

supaya kita terhindar dari bahaya yang mengancam dan syariat pun akan tetap 

dijalankan. 

 Minuman yang termasuk kepada kelompok miras adalah segala jenis 

minuman yang memiliki sifat sama dengan miras yaitu memabukkan. Jadi batasan 

suatu minuman dikatakan sebagai miras didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis 

dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada miras hukumnya haram 

merupakan perbuatan keji dan perbuatan syaitan. 

 Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (miras) berlaku untuk 

seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang 

dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum miras itu sendiri, terlepas apakah 
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si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman di dalam Al- Qur’an surah 

Al-Maidah ayat 90 : 6  

                                       

                

 

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

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk 

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

keberuntungan.” (QS.Al-Maidah: 90). 

 M. Nashiruddin Al-Albani mengutip perkataan Ibnu Umar RA. yang 

mengatakan bahwa Umar RA. pernah berkhotbah  diatas mimbar Rasulullah SAW. 

Dia memuji Allah lalu mengatakan, “Ketahuilah bahwa telah turun ayat yang 

mengharamkan khamar, yaitu terbuat dari lima macam bahan: labu, gandum, 

kurma, anggur, dan madu. Khamar adalah sesuatu yang merusak akal. Saudara-

saudara sekalian, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan yang dipesankan kepada 

kami oleh Rasulullah SAW, yaitu waris yang menyangkut kakek, waris kalalah, dan 

segala jenis yang menjurus kepada riba.”7 

 

 M. Nashiruddin Al-Albani  mengutip perkataan Qatadah yang mengatakan 

bahwa sesungguhnya Anas bin Malik pernah mengatakan, “Khamar telah 

diharamkan, dan umumnya pada saat itu orang membuat khamar dari campuran 

kurma muda dan kurma kering”8 

 

 Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam 

pandangan Islam dampak kerusakan khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih 

besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat 

Al-Baqarah ayat 2199.  

                                                           
6 QS. Al-Maidah  (7):90. 
7 M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim. hlm 643 
8 Ibid hal 642 
9 QS. Al-Baqorah (2):219 



7 
 

                                       

                                     

   

“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.” (QS.Al-Baqarah : 219). 

 

Ayat-ayat dan Hadist-hadist diatas telah menejelaskan secara detail bahwa 

minuman keras (miras) merupakan hal yang sangat dilarang oleh allah dan rasulnya 

sehingga para hambanya dilarang untuk mendekati apalagi meminumnya. 

B. Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sebagaimana diuraikan di 

atas, maka rumusannya sebagai berikut : Bagaimana  Faktor penyebab dan 

Penanganan tindak Pidana Pelaku Miras ditinjau dari Hukum Pidana, dan menurut  

konsepsi Hukum Pidana Islam di desa Mbae Nua Muri, Kecamatan Keo Tengah, 

Kabupaten  Nagekeo, Flores ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka penelitian mengenai 

penanganan kasusus tindak pidana miras ditinjau dari hukum pidana di desa Mbae 

Nua Muri, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Flores,  mempunyai 

Tujuan yaitu :  

1. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengkonunsumsi    

minuman keras? 
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2. Untuk mengetahui Bagaimana penanganan Kasus Tindak Pidana Pelaku 

miras ditinjau dari hukum pidana dan menurut konsepsi Hukum Pidana 

Islam di desa  Mbae  Nua Muri, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten 

Nagekeo, Flores? 

D. Manfaat Penelitian 

 Kegunaan dari penyusunan dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

berguna dan memberikan manfaat. Dan dalam hal ini penulis membagi dalam 

prespektif, yaitu secara teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai hukum pidana diIndonesia 

dan Hukum Pidana Islam terutama berkaitan bagaimana penanganan kasus 

pidana miras, serta sebagai syarat untuk kelulusan serjana (S-1). 

2. Secara Praktis.  

a. Bagi Masyarakat studi ini diharapkan dapat memberikan wacana 

mengenai bahaya minuman keras (miras) yang mana bisa mendorong 

seseorang melakukan tindak pidana. 

b. Bagi perangkat desa, dengan mengetahui faktor penyebab,dan upaya 

penanganan minuman keras di masayarakat desa sehingga menekan 

angka terjadinya tindak kejahatan. 

c. Bagi kepolisian studi ini diharapkan memberikan pandangan mengenai 

adanya minuman keras (miras) sebagai salah satu pendorong individu 

tertentu melakukan tindak pidana, sehingga pengetahuan ini dapat 

dimanfaatkan untuk menekan tindak pidana.  
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E. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

 Jenis penelitian yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Field research(penelitian lapangan), disebut penelitian lapangan karena penelitian 

ini dilakukan pada masyarakat desa Mbae Nua Muri.Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasus(case stydy) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap gejala-

gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya maka penelitian kasus hanya meliputi 

daerah atau subyek tertentu yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian 

kasus lebih mendalam.10   

2. Pendekatan  

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Melalui penedekatan kualitatif maka penelitian ini akan berinteraksi secara 

langsung dengan beberapa informan, mengenal lebih dekat, sehingga akan menjadi 

salah satu keberhasilan dalam suatu penelitian.11 Dalam hal ini penelitian akan 

dilakukan dengan sasaran penelitian yang ada justru akan digali data sebanyak 

mungkin mengenai sasaran penelitian. Dengan demikian walaupun, sasarannya 

terbatas tetapi kedalaman data, kualitas data tidak terbatas. Semakin berkualitas 

data yang dikumpulkan, maka penelitian ini  semakin berkualitas.  

 

3. Objek Penelitian 

                                                           
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Bina Aksara, 1986) hlm. 115. 
11 Ibid hlm. 7. 
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a. Lokasi penelitian 

 Lokasi penelitian ini berada di desa Mbae Nua Muri, Kecamatan Keo 

Tengah, Kabupaten Nage keo, Flores. Karena masyarakat desa tertersebut 

Kususnya Anak mudah beranggapan minuman keras itu menjadi tradisi yang baik, 

Sehingga dengan hal itu terjadilah pelanggaran-pelanggaran yang harus ditindak 

lanjuti oleh petugas yang berkenan didalamnya. 

b. Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian ini adalah, Pelaku Minuman Keras, Penegak Hukum yang 

menangani kasus pidana miras yang terjadi serta para pemuka adat  setempat yang 

disesuaikan dengan per undang-undangan sesuai sarat yang berlaku. 

4. Sumber Data 

 Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian12. oleh 

karena itu sumber data yang penulis ambil sebagai penelitian yaitu dapat dibedakan 

atas: 

a. Sumber Data Primer 

 Data Primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan dan data 

tersebut diperoleh langsung dari wawancara dan informan yang tergabung dalam 

penegakan hukum setempat dan aparatur desa, serta pemuka adat berdasarkan per 

undang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.   

 

 

b. Sumber Data Sekunder 

                                                           
12 Ibid.,Hlm 129 
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 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup 

literature beberapa buku yang terkait dengan tindak pidana pelaku miras, selain itu 

juga beberapa buku tentang metode penelitian, media internet dan lain sebagainya.  

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara lisan untuk tujuan 

penelitian dengan cara melalui tanya jawab sembari berhadapan muka dengan nara 

sumber.13 metede ini digunakan untuk mendapatkan data-data dan informasi terkait 

penanganan sangsi pidana miras di tinjau dari Hukum Pidana dan Konsepsi Hukum 

pidana islam. dimana isi dari materi wawancara adalah persoalan yang ditanyakan 

kepada responden yang berkisar antara masalah dan tujuan penelitian.14 

 Dengan demikian pengumpulan dengan mengadakan Tanya jawab kepada 

Para aparatur desa yakni Inosius Meo sebagai Kepala Desa, Albertus Wundu 

sebagai Bendahara, Muhammad Yamin sebagai Sekretaris, Pemuka Agama Katolik 

Yokobus Ndapa, Pemuka Agama Islam Muhammad Yamin, Rudi/Foler sebagai 

Pecandu Miras di desa Mbae Nua Muri, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten 

Nagekeo, Flores. adapun makna dari dept interview adalah suatu proses 

mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara 

peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi 

dalam konteks observasi partisipasi.15 

                                                           
13 Koentjaraningrat,Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga(Jakarta:PT Gramedia 

Pustaka Utama,1997)hal,129 
14 Bungin,Op.Cit,hlm 133 

 15 Satori, Jam,an dan Aan Komariah .Metodologi Penelitian Kualitatif .(2009.Bandung:Alfabeta), 

hlm, 131 
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b. Studi Dokumentasi 

 Yaitu data bersumber dari bahan-bahan tertulis,dokumen-dokumen, 

dokumentasi (foto lapangan), laporan-laporan resmi serta arsip-arsip.Digunakan 

metode ini, karena mampu memberikan realistas yang ada kepada peneliti sesuai 

dengan rekapitulasi data atas segala kegiatan dan kejadian yang berlangsung 

dilapangan. Yang nantinya dapat digunakan peneliti sebagai bahan untuk 

melanjutkan penelitian selanjutnya khususnya dalam paparan data dan analisa data. 

Dalam hal ini penulis memilih Desa Mbae Nua Muri, Kecamatan Keo Tengah, 

Kabupaten Nagekeo, Flores sebagai lokasi penelitian. 

c. Studi Pustaka 

Merupakan studi terhadap sumber-sumber literatur atau bahan buku yang 

berkaitan dengan tema penelitian penulis, hal ini meliputi peraturan perundangan 

yaitu KUHP dan tinjauan menurut hukum pidana dan konsepsi hukum pidana islam 

tentang minuman keras, makalah tentang tindak pidana akibat minuman keras dan 

artikel yang berkaitan dengan konsepsi hukum pidana islam tentang pelaku 

peminum khomar. 

d. Observasi 

 Metode dimana penulis melakukan pengamatan langsung pada lokasi 

penelitian untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan tema penelitian,Penulis 

melakukan observasi terhadap hal yang berkaitan dengan even-even dimana warga 

mengkonsumsi minuman keras serta kondisi social dan geografis yang 

memungkinkan masyarakat mengkonsumsi minuman keras didesa Mbae Nua Muri, 

kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Flores 
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6. Tehnik Analisa  Data 

Dalam menentukan analisa data menggunakan analisa diskriptif kualitatif, 

yaitu mendiskripsikan dan menganalisa secara actual, sistematis, akurat data yang 

diteliti, yang telah diperoleh dilapangan(berupa kalimat-kaliamat)kemudian 

menampilkan gambaran obyek dari hasil penelitian berdasarkan kenyataan yang 

terjadi serta dikaitkan dengan teori-teori profesi, UU yang relevan sehingga 

menghasilkan hasil yang obyektif. 

7. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan hasil 

penelitian yang diuraikan agar memperoleh hasil yang sistematis, terarah, dan 

menyeluruh sesuai dengan judul penelitian ini, dengan gambaran sebagaiamana 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab Pertama yang merupakan pengantar terdiri dari: Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

Sitematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab kedua akan dipaparkan definisi tindak pidana,Pengertian Tindak 

Pidana Menurut Hukum Islam, Jenis- jenis sangsi Pidana, unsur-unsur sangsi 

pidana, tujuan pemidanaan, Pengertian Minuman Keras menurut KUHP, Efek 

samping Minuman Keras, Jenis-jenis minuman Keras, definisi Minuman Keras  

menurut hukum pidana islam, Sanksi Pidana Menurut Pasal 492 KUHP dan Pasal-

pasal lainnya, 
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BAB III HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ketiga penulis akan memaparkan hasil penelitian di Desa Mbae 

Nua Muri, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Flores, setelah itu penulis 

akan menganalisa kasus tersebut menurut Hukum Pidana dah Hukum Pidana Islam. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab keempat ini merupakan bab yang terakhir dari keseluruhan pembahasan 

dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


